
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради                                                                                                              

                                                                                           18 жовтня 2017 року 

 

 

Питання сімнадцятої сесії обласної ради: 

 

1. Питання управління майном обласної комунальної власності: 

 

 1) Про передачу майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 2) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-3/VІІ 

"Про передачу майна комунальної власності" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

           3) Про списання майна комунальної власності 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

 4) Про надання дозволу Черкаському обласному комунальному 

підприємству "Фармація" на передачу в оренду майна 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.08.2015 № 42-15/VI 

"Про оренду майна комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської 

обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-6/VII 

«Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу» 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про надання згоди на прийняття з державної власності до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області друкованої 

продукції 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8)  Про внесення змін до рішення обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VIІ 

"Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників 

підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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9) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016  

№ 10-18/VIІ "Про управління суб’єктами та об'єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

  10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.06.2016 № 5-

50/VIІ "Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок 

коштів обласного бюджету" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

11) Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2017 № 16-

16/VII «Про надання комунальному закладу «Черкаська обласна психіатрична 

лікарня» Черкаської обласної ради на поділ земельної ділянки»  

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площею 25,1675 га комунального закладу «Черкаська 

обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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13) Про призначення КЛІМОВА М.Є. на посаду головного лікаря 

комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

   

 

14) Про передачу об’єкта 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 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

            

         2. Про внесення змін у додаток до Обласної програми підтримки вищих 

навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник  начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

          3. Про внесення змін до обласної програми підвищення якості шкільної 

природничо-математичної освіти на період до 2021 року 

 

Сімушина 

Оксана Іванівна 

- заступник  начальника управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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       4. Про внесення змін у додаток до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 

41-1/VІ „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 

 

        5.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 
 

6. Про затвердження положення про персональні стипендії народним 

артистам України        

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- директор Департаменту культури та зв’язків з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

        7. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-6/VIІ "Про 

Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області 

на 2016 – 2020 роки" 

Лютий 

Валерій Васильович 

- начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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        8.  Про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 № 11-3/VI , із 

змінами, внесеними рішенням від 03.06.2016 № 5-7/VII "Про Програму 

розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки" 

Зеленський 

Максим Васильович 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна  

- секретар постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

9.  Про погодження ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат" надання 

у користування ділянок надр з метою видобування питних підземних вод 

Златокраївського родовища 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

          10.Про погодження КП "Комунальник-Сервіс" Шполянської міської ради 

надання у користування ділянок надр з метою видобування питних підземних 

вод Шполянського родовища 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

           11. Про надання гірничого відводу Гельмязівському колективному 

підприємству "Будівельник" для розробки Коврайського родовища суглинків 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

12. 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 
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          13. 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 

          

         14. 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 

 

         15. 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 

         16. Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області до категорії міст обласного 

значення 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату 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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        17. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Коваленка О.Я. 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

         18. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України Костюченка В.О. 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков  

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

      19. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

        20. Інформація голови тимчасової контрольної комісії обласної ради з 

перевірки використання коштів, які залучаються із державного та місцевих 

бюджетів для виконання ремонтних робіт доріг державного значення  

Воронов 

Сергій Павлович 

- голова тимчасової контрольної комісії 

обласної ради з перевірки використання 

коштів, які залучаються із державного та 

місцевих бюджетів для виконання ремонтних 

робіт доріг державного значення 

 

         21. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної поліції 

України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України про 

надання належної правової та політичної оцінки вчиненим М. Саакашвілі та 

його прибічниками діям, а також про вжиття відповідних процесуальних дій 

щодо всіх учасників прориву державного кордону  

Баштан 

Олег Васильович 

 

- депутат обласної ради 
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  22. Про скасування рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2017 

№16-22/VII в частині внесення змін до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2014-2020 роки 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 23. Про скасування рішення обласної ради  від 08.09.2017 № 16-22/VII в 

частині затвердження Порядку виплати компенсації за проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій громадян на міжміських внутрі- та міжобласних 

маршрутах загального користування (протяжність яких перевищує 50 км)  

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

 


