
Доступ частково 

обмежений  

 

ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої сесії  Черкаської обласної ради VIII скликання 

                                                                                                            02.12.2022                                                                                                                                    

 1. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської 

обласної ради VIII скликання ВЕЛЬБІВЦЯ О.І. 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської обласної ради 

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

2. Звіт голови Черкаської обласної ради 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської 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 призначення ГУБЕНКО І.Я. на посаду директора Черкаської 

медичної академії 

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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2) Про призначення СКАЧКОВА А.О. на посаду директора 

комунального закладу «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з 

інвалідністю 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 

 

3) Про призначення ПОНОМАРЕНКА І.М. на посаду директора 

Смілянського дитячого будинку-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 

 

4) Про призначення ГОНЧАРЕНКО Н.В. на посаду директора 

Ротмістрівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

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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5) Про призначення МАРТИНЕНКА І.М. на посаду директора 

Мокрокалигірського 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 

 

6) Про призначення СВИЩ Д.В. на посаду директора Чехівського 

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 

 

7) Про призначення ЧЕРНЕНКО Г.Л. на посаду директора Жовтневого 

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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8) Про списання майна комунальної власності 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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 

  

9) Про передачу майна 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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 

 

 10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.11.2021 № 9-12/VIII 

«Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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 

 11) Про внесення змін  до Положення про порядок передачі об’єктів 

права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 
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Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

12) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємства 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

на 2022-2024 роки 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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 

 

 13) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ'Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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 

 

14) Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

"Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" на 

будівництво для реалізації проєкту «Будівництво господарської будівлі 

кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси» 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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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15) Про регуляторну діяльність Черкаської обласної ради у 2023 році 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- 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 відзнаку Черкаської обласної ради «Доблесть Черкащини» 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської обласної ради 

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

5. Про внесення змін до Програми сприяння виконанню повноважень 

Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

 

- начальник відділу організаційного 

забезпечення ради та взаємодії з депутатами 

виконавчого апарату 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 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

 

- начальник відділу організаційного 

забезпечення ради та взаємодії з депутатами 

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 програму територіальної оборони на 2023-2027 роки 

Озеран 

Сергій Анатолійович 

- начальник Управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 
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Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

8. ***Про Комплексну програму функціонування та розвитку системи 

цивільного захисту області, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час 

та особливий період на 2023-2027 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 

 

9. ***Про обласну цільову програму «Призовна дільниця» на                  

2023 - 2025 роки» 

Веретільник  

Олег Антонович 

 

- начальник Черкаського обласного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки  

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

10. Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2023-2027 

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 

 

11. ***Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.04.2018               

№ 22-20/VII «Про програму надання шефської допомоги, фінансування 

заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових 

частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України на 2018 - 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 
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ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

 

12. ***Про внесення змін у додаток 4 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 

 

13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 04.06.2021                    

№ 7-13/VIII «Про комплексну програму розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області на 2021-

2025 роки» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

14. Про внесення змін до обласної програми розвитку громадянського 

суспільства на 2022-2026 роки 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.11.2018 №            

26-22/VII «Про програму розвитку інформаційного простору Черкаської 

області на 2019-2023 роки» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

  

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011                    

№ 10-1/VI «Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період                

до 2022 року»  

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника Управління –

начальнику відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної та позашкільної освіти 

Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

17. Про внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на 

здобуття стипендії перспективним та провідним спортсменам області 

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 

 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2021                    

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

Митюк 

Тетяна Сергіївна 

- заступник директора 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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19. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області        (с. 

Карашина Селищенської сільської ради Звенигородського району) 

  Старунов 

Сергій Олександрович 

 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

20. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області             

(с. Подільське Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району) 

  Старунов 

Сергій Олександрович 

 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

21. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області 

(Звенигородський район) 

  Старунов 

Сергій Олександрович 

 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

22. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області 

(«Канівські гори») 

  Старунов 

Сергій Олександрович 

 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 
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ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

23. Про території та об'єкти природно-заповідного фонду області 

(Золотоніський район) 

  Старунов 

Сергій Олександрович 

 

- начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  

24. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок по комунальному лісогосподарському 

підприємству «ЧОРНОБАЙ-ЛІС» Черкаської області 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

  Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

25. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2023 рік 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

 

- начальник відділу організаційного 

забезпечення ради та взаємодії з депутатами 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

26. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Горна 

Наталія Василівна 

 

- заступник керуючого справами виконавчого 

апарату Черкаської обласної ради 
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 27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020                    

№ 4-9/VIII …«Про умови оплати праці голови Черкаської 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 

 

28. Про обрання депутата Черкаської обласної ради VIII скликання 

ДОМАНСЬКОГО В.М. членом постійної комісії Черкаської обласної ради 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова Черкаської обласної ради 

Куклін 

 Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 29. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо пожиттєвого 

позбавлення права педагогічних та науково-педагогічних працівників, які 

здійснювали колабораційну діяльність, працювати у закладах освіти та 

здійснювати освітню діяльність 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- депутат обласної ради 

 

 30. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до начальника 

Черкаської обласної військової адміністрації ТАБУРЦЯ І.І. щодо внесення 

Президентові України подання про присвоєння почесного звання «Заслужений 

працівник сільського господарства України» ЛАВРИКУ М.М. 

Вельбівець  

Олександр Іванович 

- депутат обласної ради 

 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України щодо нагородження державною відзнакою України «Орден княгині 

Ольги» III ступеня ЦИГАНОК О.А. 
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Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

в Черкаській обласній раді 

32. Про підтримку звернення …членів родин військовослужбовців 118-

ої окремої бригади територіальної оборони 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- депутат обласної ради 

 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Служби 

безпеки України, Ради Національної безпеки та оборони України щодо 

неприпустимості релігійної ворожнечі, припинення колабораційної діяльності 

і виправдання війни росії проти України представниками релігійних 

організацій 

 

Представники депутатських 

фракцій 

  

 

 34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Служби безпеки України, Ради 

Національної безпеки та оборони України щодо неприпустимості релігійної 

ворожнечі, припинення колабораційної діяльності і виправдання війни росії 

проти України представниками релігійних організацій 

Яріш 

Анатолій Анатолійович 

- керівник депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

 

 


