
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради   

     18 квітня 2018 року 

  

Питання двадцять другої сесії обласної ради: 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) 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» 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

2) Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Державного навчального закладу 

«Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» з державної 

власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

          3) Про реорганізацію Смілянської загальноосвітньої школи-інтернату 1-

III ступенів Черкаської обласної ради  

  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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4) Про реорганізацію Шполянської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату 1-II ступенів Черкаської обласної ради  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 

5) Про зміну найменування Смілянського психоневрологічного інтернату 

з геріатричним відділенням та затвердження Положення у новій редакції 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

Захарцев 

Павло Петрович 

 - голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 

6) Про повернення з оренди та передачу майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 7) Про надання дозволу комунальному підприємству «Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради» на передачу в оренду майна  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

8) Про надання  дозволу комунальному навчальному закладу «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради» на передачу в оренду майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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9) Про надання дозволу комунальному закладу «Черкаська обласна 

станція переливання крові Черкаської обласної ради» на передачу в оренду 

майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

 

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

майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу, затвердженої 

рішенням обласної ради від 06.04.2012 № 14-5/VI 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

11) Про списання майна комунальної власності  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 13) Про Перелік суб’єктів та об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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14) Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

 

15) Про призначення Перевіспи Ярослава Михайловича на посаду 

директора комунального закладу Черкаської обласної ради «Обласний 

соціальний центр матері та дитини» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

2. Про припинення державному підприємству «Кам’янське лісове 

господарство» права користування мисливськими угіддями 

 

Дзюбенко 

Олександр Миколайович 

- начальник 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 

3. Про надання ТОВ «Мисливське товариство «Тимошівське» у 

користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства в 

лісових масивах Тимошівського лісництва ДП «Кам’янське лісове 

господарство» 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

4. Про Програму територіальної оборони Черкаської області на 2018-2022 

роки 

Курбет 

Євгеній  Олександрович 

- військовий комісар Черкаського обласного 

військового комісаріату 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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5.  Про комплексну програму 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 2018 – 2019 роки 

Скоробогатов 

Юрій Анатолійович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

6. 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 

Скоробогатов 

Юрій Анатолійович 

- начальник управління цивільного захисту 

обласної державної адміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

7. Про обласну програму створення регіональної системи дорадчої 

служби для підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських 

виробничих і обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на 2018 - 2020 

роки 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- начальник управління агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 

8. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2018 рік 

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 



 6 

9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-7/VII 

"Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради" 

 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.11.2017 № 17-

22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради» 

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 

 

11. Про внесення змін у додаток 1 до Програми забезпечення 

правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки 

Овчаренко 

Сергій Миколайович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

12. Про внесення змін до програми підтримки діяльності органів 

виконавчої влади на 2016-2020 роки 

Компанієць  

Оксана Анатоліївна 

 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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13. Про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI (із 

змінами) "Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2021 року" 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

 

 

14. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- начальник управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

15. Про внесення змін у додаток до обласної Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту 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 рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-1/VII 

«Про обласну цільову програму «Екстренна медична допомога Черкащини на 

2017-2020 роки» 

    Лобас 

    Михайло Віталійович 

     -  начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації  
 

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-8/IV 

«Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської 

художньої творчості» 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

18.  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 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення 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 

 

 

19. Про внесення змін у додаток 1 до Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на період до 2020 року 

  

Чубань 

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури, 

розвитку та утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення обласної державної адміністрації 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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20.  Про внесення змін до обласної програми вилучення, 

утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до 

використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

21.  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 обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

22. Про звіт про виконання обласного бюджету за 2017 рік 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

23. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-

22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

обласної державної адміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
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24. 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 

 

 

25. Про хід виконання рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-4/VI 

"Про обласну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2015-2018 роки" 

    Лобас 

    Михайло Віталійович 

   - начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації  

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

26. Звіт постійної комісії обласної ради з питань розвитку інфраструктури 

та житлово-комунального господарства 

 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

27.  Про внесення змін до складу постійної комісії Черкаської обласної 

ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

28. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Чміля Віталія Олеговича 

Вельбівець       

Олександр Іванович  - голова обласної ради 

 

 

29. Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території Черкаської області 

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 
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30. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 

31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до народних 

депутатів України, обраних по одномандатних виборчих округах Черкаської 

області 

 

Вельбівець       

Олександр Іванович  - голова обласної ради 

 

32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної Ради України Парубія А.В. щодо внесення поправки до ч. 2 ст. 52 

Закону України «Про запобігання корупції» 

 

Судакевич 

Валентин Григорович  - депутат обласної ради 
 
 

33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до народного 

депутата України Яценка А.В. щодо внесення поправки до ч. 2 ст. 52 Закону 

України «Про запобігання корупції» 

 

Судакевич 

Валентин Григорович  - депутат обласної ради 
 
 

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо підтримки проекту Закону України за № 3871 від 02.02.2016 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання 

пальмової олії у виробництві харчових продуктів» 

Гайович 

Вадим Юрійович  - депутат обласної ради 

 

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо неприпустимості прийняття проекту Закону України за № 7489 

від 16.01.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності» 

Гайович 

Вадим Юрійович  - депутат обласної ради 

36. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Ватутінської 

міської ради щодо використання державної мови у зовнішній рекламі на 

території м.Ватутіне 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

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

України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова фракції ВО «Свобода» 

 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до прокурора 

Черкаської області Овчаренка С.А., начальника управління Північного офісу 

Держаудитслужби в Черкаській області Велько Т.М. щодо здійснення 

комплексної перевірки якості утримання і ремонту автомобільних доріг області 

та перевірки цільового і ефективного витрачання коштів при проведенні 

їхнього ремонту у 2016-2018 роках 

 

Баштан 

Олег Васильович  - депутат обласної ради 

 

  

 39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо необхідності прийняття проекту Закону України № 8121 від 

14.03.2018 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів щодо протидії рейдерству» 

Баштан 

Олег Васильович  - депутат обласної ради 

 

 


