
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 засідання президії обласної ради 

                                                                                                   

 

                                                                                                        7 червня 2017 року  

 

Питання  п’ятнадцятої  сесії обласної ради: 

 
 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про прийняття майна у комунальну власність 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о. начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

2)  Про передачу майна комунальної власності 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

3) Про передачу цілісного майнового комплексу комунального 

підприємства «Кам’янська центральна районна аптека № 29» Черкаської 

обласної ради 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

4) Про списання майна комунальної власності 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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5) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

6) Про надання дозволу на передачу в оренду майна бюджетним 

установам 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

7) Про надання дозволу на передачу в оренду майна комунального 

підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

8) Про надання дозволу на передачу в оренду майна Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного заповідника 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

9) Про надання дозволу на безоплатну передачу майна спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

          10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015  

№ 42-14/VI «Про погодження плану санації комунального підприємства 

«Облпаливо» Черкаської обласної ради» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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11) Про внесення доповнень  та змін до деяких рішень обласної ради 

          

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

 12) Про реорганізацію комунального закладу «Корсунь-Шевченківська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-III ступенів Черкаської обласної 

ради» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 13) Про припинення діяльності Кропивнянського дитячого будинку для 

дітей шкільного віку Черкаської обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

 14) Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за оренду 

майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу 

 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

15) Про передачу об’єктів та майна з балансу Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Черкаської обласної державної адміністрації 

 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 
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 16) Про призначення КАРПЕНКО О.А. на посаду завідувача 

комунального підприємства "Тальнівська центральна районна аптека № 73 

Черкаської обласної ради" 

 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

         17) Про призначення СОБКО І. В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

          18) Про призначення БОНДАР М.І. на посаду директора комунального 

закладу «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей» Черкаської обласної ради 

  

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

19) Про призначення БУРСЬКОЇ Н.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей у м.Умані  Черкаської обласної ради» 

Дудник  

Наталія Дмитрівна 

- т.в.о.начальника управління майном 

виконавчого апарату обласної ради 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

2.  Про обрання представників громадськості до складу  поліцейської 

комісії  Департаменту патрульної поліції Національної поліції України 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
http://www.oblradack.gov.ua/anons1.html
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          3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII 

«Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради» 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-8/VII 

«Про умови оплати праці голови обласної ради» 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

5.  Про умови оплати праці першого заступника голови обласної ради 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

6. Про умови оплати праці  заступника голови обласної ради 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

7. Про обрання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я  

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

8. Про обрання постійної комісії обласної ради  з питань соціального 

захисту населення 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

9. Про обрання голів постійних комісій з питань охорони здоров’я  

та з питань соціального захисту населення 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/3-8-7.doc
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10. Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

   

11. Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва 

Черкаської області на 2017-2020 роки 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Нестеренко 

Ігор Іванович 

- член постійної комісії обласної ради з питань 

комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики 

 

 12. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2017 рік 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

                  13. Про внесення змін до обласної програми фінансування ремонту доріг 

загального користування державного і місцевого значення, які проходять 

територією Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-

2018 роки 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 
 
 

 14. Про внесення змін до обласної програми розвитку громадянського 

суспільства на період до 2019 року 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- 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 17.02.2012 № 13-

6/VI «Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської області на 

2012 – 2017 роки» 

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

16. Про внесення змін до Регіональної програми інформатизації 

Черкаської області на 2016 – 2017 роки „Електронна Черкащина“  

Суховий 

Микола Олександрович 

- т. в. о. директора Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю обласної 

державної адміністрації  

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

            17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII 

«Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 

2016- 2020 роки» 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

18. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки 

 

Овчаренко 

Сергій Миколайович 

- заступник голови, керівник апарату 

облдержадміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII 

"Про обласний бюджет на 2017 рік" 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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           20. Про  звіт за 2016 рік із проведення моніторингу виконання 

Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 -2017 

роки 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

           21. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 

№ 41-1/VI «Про перспективний план формування територій громад Черкаської 

області» 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

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

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

23. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів 

у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по Монастирищенському 

комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 

 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

           24. Про надання Канівській районній громадській організації мисливців та 

рибалок у користування мисливських угідь на території Канівського району 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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        25. Про припинення державному підприємству "Смілянське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

         26.  Про припинення державному підприємству "Черкаське лісове 

господарство" права користування частиною мисливських угідь 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

27. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан"у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в лісових масивах 

Будянського, Смілянського, Городищенського лісництва ДП "Смілянське 

лісове господарство" 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

       28. Про надання ТОВ "Мисливський клуб Фазан" у користування 

мисливських угідь для ведення мисливського господарства в угіддях 

Дахнівського, Свидівського, Мошнівського лісництва ДП "Черкаське лісове 

господарство" та по межі судового ходу Кременчуцького водосховища 

Горда 

Василь Іванович 

- перший заступник начальника обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства  

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

29. Про надання гірничого відводу кооперативу «Будсервіс» для розробки 

Катеринопільського -2 родовища пісків 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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          30.  Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-2/VI 

"Про обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017 роки" 

Покатілова 

Оксана Іванівна 

- начальник служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації 

Сілко 

Лариса Аркадіївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

31. Про хід виконання рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-3/VIІ 

"Про обласну цільову програму забезпечення підготовки (перепідготовки) та 

безперервного професійного розвитку медичних кадрів на 2016-2020 роки" 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Сілко 

Лариса Аркадіївна 

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

32.  Про передачу виробів медичного призначення 

   Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

    Сілко 

    Лариса Аркадіївна 

   -   секретар  постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

          33. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва на стадії розробки проектної 

документації (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- директор Департаменту містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

34.  Про делегування повноважень обласної ради обласній державній 

адміністрації 

Тарасенко  

Валентин Петрович 

- перший заступник голови обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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 35. Звіт постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

36. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Герасименка О.В. 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

37. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської 

обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

38. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до голів районних 

рад, міських, сільських, селищних голів, депутатів усіх рівнів Черкаської 

області щодо вирішення питання порушення міжпосадових співвідношень у 

розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці працівників галузі 

охорони здоров'я  

 

Федорук  

Олександр Леонідович 

 

- депутат обласної ради 

 40.  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, Голови 

Верховної Ради України А.Парубія щодо відшкодування втрачених депозитних 

вкладів соціально-незахищеним вкладникам кредитних спілок 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 
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41. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Міністерства культури України, Міністерства оборони 

України щодо заходів по збереженню ландшафтно-архітектурного комплексу 

"Садиба Даховських" в Черкаській області 
 
 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

42. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

законопроекту № 6208  щодо фінансового забезпечення державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 Міністерства охорони здоров’я 

України» 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

 

 43. Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад щодо 

підтримки законопроектів № 5561 та № 5562  щодо внесення змін до чинного 

законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку доступних 

вживаних автомобілів в Україні 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 
 
 
                         
 
 

 

 


