
Проєкт                                                                                                             

Порядок денний 

 засідання президії Черкаської  обласної ради                                                                                                         

                                                                                                18  грудня  2019 року 

 1. Питання тридцять четвертої сесії Черкаської обласної ради 

сьомого скликання:                                                                                        
 

 1. Питання управління майном обласної комунальної власності  

 1) Про призначення ШАРАПИ Л.В. на посаду директора Черкаської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 2) Про призначення ГРИНЦЯ С.В. на посаду директора комунального 

закладу "Канівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 3) Про призначення ЧАМАТИ В.І. на посаду директора Золотоніської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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 призначення ПОСТОЛОВСЬКОЇ Л.І. на посаду директора 

Тальнівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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 призначення МОГИЛЕЯ В.С. на посаду директора комунального 

закладу "Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської 

обласної ради" 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 6) Про призначення ГРИЦАЙ О.Д. на посаду директора Шевченківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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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 7) Про призначення СЕЛЬОДКІНОЇ О.Г. на посаду директора 

комунального закладу "Бабанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-

ІІ ступенів Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 8) Про призначення СУПРУНЦЯ В.О. на посаду директора Ладижинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 9) Про призначення ЗГАНЯЙКО І.Ф. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна добра 

Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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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 10) Про призначення ПИЛИПЕНКО М.П. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  
 

 11) Про призначення МАЙДАНЮК В.Г. на посаду директора 

комунального закладу "Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської 

обласної ради" 
 
 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 12)  Про призначення ХРОНІК Т.Є. на посаду директора комунального 

закладу "Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради" 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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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 13) Про призначення НОВІЦКАС Л.І. на посаду директора комунального 

закладу "Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної 

ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 14) Про призначення ДАВИДЕНКО Л.В. на посаду директора 

комунального закладу "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради" 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 15)  Про призначення БОГДАНА А.В. на посаду директора Смілянського 

дитячого будинку-інтернату 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 
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 16) Про призначення ФІЛІПОВОЇ Т.Г. на посаду директора 

Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської 

обласної ради 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 17) Про призначення ЧЕПУРНОЇ Н.М. на посаду ректора комунального 

навчального закладу "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

 

 18) Про призначення ТОРБИ П.В. на посаду директора комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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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 19) Про призначення ФІГУРИ О.М. на посаду директора Черкаського 

обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

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  

  

 20) Про призначення ЛИСЕНКА С.В. на посаду директора 

Золотоніського психоневрологічного інтернату 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 

 21) Про призначення ОМЕЛЯН С.М. на посаду директора 

Гельмязівського психоневрологічного інтернату 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 
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 22) Про призначення ЗАЛІЗНЯКА В.В. на посаду директора 

Стеблівського психоневрологічного інтернату 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

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

психоневрологічного інтернату 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 

 

  

 24) Про призначення СВИЩА Д.В. на посаду директора Чехівського 

психоневрологічного інтернату 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 
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 25) Про призначення МОРОЗ Т.М. на посаду директора Смілянського 

психоневрологічного інтернату 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 

  

  

 26) Про призначення ПІКОВСЬКОЇ А.П. на посаду директора  

Будищенського психоневрологічного інтернату  

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 

 

 27) Про призначення МИХНА О.К. на посаду директора Ротмістрівського 

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 
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 28) Про призначення МЕЛЬНИЧУК Л.М. на посаду директора ЦЕНТРУ 

ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 

 

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

Мокрокалигірського психоневрологічного інтернату 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

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 

 30) Про призначення ІСАКОВА В.М. на посаду директора Вікторівського 

психоневрологічного інтернату 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної 

адміністрації 

 

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 
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 31) Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права 

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 

 

 32)  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 

 33) Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності" 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 

 

 34) Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» на передачу в суборенду 

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 

 35) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єкту 

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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 36) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

 

 37) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ САНАТОРІЙ "СОСНОВИЙ БІР" 

 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 38) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 

САНАТОРІЙ "ПРОЛІСОК" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
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 39) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "РУСЬКА ПОЛЯНА" ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

-    голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

  

 40) Про утворення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ГОРОДИЩЕ" 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном виконавчого 

апарату обласної ради 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    -  голова постійної комісії обласної ради з  

питань  охорони здоров’я 

 

 41) Про зміну найменування ЧЕРКАСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ІМ. С.С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 
 

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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 42) Про зміну найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО 

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  

 43)  Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.12.2018                 

№ 28-4/VII 

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 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 2. Про внесення змін до обласної програми 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 

3. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Боднар 

Роман Миколайович 

- голова  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  
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 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII 

«Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 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 

 5.  Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 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 
 

  6. 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 2020 – 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 цільову програму “Призовна дільниця” на 2020-2022 роки 
 

Курбет 

Євгеній  Олександрович 

- військовий комісар обласного військового 

комісаріату 

Легойда 

Світлана Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 
 

 8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.04.2018 № 22-

19/VII „Про Програму територіальної оборони Черкаської області на 2018-2022 

роки“ 

Курбет 

Євгеній  Олександрович 

- військовий комісар 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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 9. Про внесення доповнень 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 
 
 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.06.2015 № 41-4/VII 

"Про  обласну програму підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 

2015-2019 роки" 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- директор Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.09.2014 № 34-5/VI 

„Про обласну програму „Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю“ 

Кошова 

Лариса Миколаївна 

- начальник управління охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації 

 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

    

- 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 
 

 

 12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

„Про обласну комплексну програму „Турбота“ на 2014-2020 роки“ 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 
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 13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VІІ 

„Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 

роки „Електронна Черкащина“ 
 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- 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 
 

  

 14. Про внесення змін до програми розвитку боксу в Черкаській області 

на 2018-2022 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  

 15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2010 № 36-45/V 

,,Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові 

молодіжної політики в області“ 

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 погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок  

Вовкодавець 

Сергій Вікторович 

- директор державного підприємства "Черкаське 

військове лісництво" 

Коцеруба 

Дмитро Михайлович 

- начальник Головного центру підготовки 

особового складу Державної прикордонної 

служби України імені генерал-майора Ігоря 

Момота 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

17. Про погодження надання комунальному підприємству "Чигирин" 

Чигиринської міської ради спеціального дозволу на користування надрами 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання природних ресурсів та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
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 18. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 
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 

 19. Про делегування представника Черкаської обласної ради до складу 

регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній державній 

адміністрації 

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 

  

 20. 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" 
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 

 21. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ТРЕНКІНА Ю.В. 

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 

  
22. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2020 рік 

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 
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 23. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської 

обласної ради VII скликання Боднарук В.В. 

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 

   
 24. Про виведення депутатів Черкаської обласної ради зі складу  

 постійних комісій 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 

  

 

 25. Про обрання депутатів Черкаської обласної ради членами постійних 

комісій 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 

 

 26. Про звільнення ЛЕГОЙДИ С.М. з посади голови постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Черкаської 

обласної ради  

Баштан 

Олег Васильович  

- депутат обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

   

 27. Звіт постійної комісії Черкаської обласної ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин  

Лупашко 

Олександр Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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28. Звіт постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я 

Парамонов 

Віктор Володимирович 

-     голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я 

 

 29. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

„Про обласну комплексну програму „Турбота“ на 2014-2020 роки“ 

Чикало 

Руслан Олександрович 

-  директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціального захисту населення 

 30. Про хід виконання рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VII 

„Про обласну програму „Шкільний автобус“ на 2016 – 2020 роки“ 

 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

-  директор Департаменту  освіти і науки    

обласної державної адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

      - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту  

 31. Про рішення Черкаської обласної ради від 25.10.2019 №32-66/VІІ 

"Про підтримку рішення Смілянської районної ради від 28.08.2019 № 51-19/VII  

Веретільник 

Віталій Васильович 

  -     депутат обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

 32. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради VII скликання до 

Верховної Ради України про визнання Законів №128-ІХ «Про внесення змін до 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та №129-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового Кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері 

торгівлі і послуг» такими, що втратили чинність 

Баштан 

Олег Васильович  

- керівник фракції Радикальної партії Олега 

Ляшка 

 

 33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України щодо реалізації проекту "Відновлення  

магістрального водного шляху Е40 на ділянці Дніпро-Вісла: від стратегії до 

планування" 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

  -     депутат обласної ради 
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 34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

юстиції України, Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх 

справ та Національного антикорупційного бюро України про вжиття заходів 

щодо захисту законних прав власності громадян, які  на відкритих  торгах 

придбали у власність майно підприємства-банкрута ДП "Машинобудівний 

завод "Оризон", та про припинення проявів рейдерства у м.Сміла Черкаської 

області 
 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

  -     депутат обласної ради 

 

 35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо скасування 

законів України, які призведуть до знищення мікропідприємництва 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

  -     секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО "Свобода" 

 

 36. Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо дострокового 

припинення повноважень народних депутатів Стріхарського Андрія Петровича, 

Скічка Олександра Олександровича та Арсенюка Олега Олексійовича 

 

Ковбоша 

Оксана Романівна 

  -     секретар депутатської фракції політичної 

партії ВО "Свобода" 

 


