
                                                                                                            Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії обласної ради 

                                                                                                  22  березня 2017 року 
 

Питання, які плануються для розгляду на пленарному засіданні 

тринадцятої сесії обласної ради: 

 

1. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка 

склалася в Україні 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

2. Про Програму 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 

 

3. Про Програму підтримки української мови в Черкаській області на 

2017-2020 роки 

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  

4. Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки 

   

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії 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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5. Про обласну цільову програму “Призовна дільниця” на  2017-2019 роки 

 

Курбет 

Євген Олександрович 

- військовий комісар Черкаського обласного 

військового комісаріату 

   

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

                    6. Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2020 року 

 

Чубань 

Сергій Васильович 

- начальник управління транспорту, 

дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу обласної державної 

адміністрації 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

         

7. Про Про обласну програму  медикаментозного забезпечення хворих із  

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки 

 

Лобас 

Михайло Віталійович 

 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної  комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту 

 

8. 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  
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9. Про внесення змін до Обласної програми підтримки вищих навчальних 

закладів Черкаської області на 2015-2019 роки 

 

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  

 

10. Про внесення змін до Програми розвитку туризму в Черкаській 

області на 2012 – 2020 роки 

 

Карманнік  

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального розвитку 

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 програми розвитку рибного господарства 

водойм Черкаської області на 2014 -2020 роки 

 

Колодка 

Ігор Леонідович 

- директор Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII 

«Про Регіональну програму інформатизації Черкаської області на 2016-2017 

роки «Електронна Черкащина» 

 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю 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 внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2012 – 2017 роки 

 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю 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 комплексної програми функціонування та 

розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 

готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2016-2017 роки 

 

Шевчук 

Микола Петрович 

- заступник начальника 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 

 

15. Про внесення змін до Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах Черкаської області на 2014-2018 роки 

Шевчук 

Микола Петрович 

- заступник начальника 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 

 

16. 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 облдержадміністрації 

 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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17. Про внесення змін до обласної програми 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 рішення обласної ради від 17.08.2004 № 17-8/IV 

«Про обласну премію імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської 

художньої творчості» 

 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

19. Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

Легойда 

Світлана  Михайлівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

20. 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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          21. Про хід виконання рішення обласної ради від 19.09.2014 №34-5/VI 

"Про обласну програму "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного 

профілю" на 2014-2017 роки" 

 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

22.  Про зміну меж зоологічного заказника місцевого значення 

«Виграївський» 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

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 

 

23. Про надання у користування мисливських угідь  (ТОВ «Мисливське 

господарство «Козацьке») 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

24. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

 1) Про призначення Теліженка Т.М. на посаду директора державного 

історико-культурного заповідника "Трахтемирів" 

 

Островський 

Олег Анатолійович 

- начальник управління культури та взаємодії з 

громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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             2) Про призначення Ніколенко В.М. на посаду генерального 

директора Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" 

 

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 призначення Кудрявцевої О.М. на посаду директора Черкаського 

обласного молодіжного ресурсного центру 

 

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 

 

4) Про призначення Жаботинського В.П. на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" 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 

         

 5) Про внесення змін до кодів видів  економічної діяльності суб’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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6) Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна КП 

«Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної 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 

 

        7) Про  прийняття майна у комунальну власність 

 

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 передачу 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 

 

 9) 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 

 

10) Про внесення змін та доповнень до 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 
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11) Про встановлення пільгової орендної плати на 2017 рік 

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 оренду майна обласного комунального підприємства «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради» 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

   

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

13) Про заходи щодо відновлення права обласної ради на використання 

земельної ділянки по вул. Менделєєва, 4 в м. Черкаси обласного комунального 

підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради  

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

25. Про затвердження розподілу препаратів та виробів медичного 

призначення 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

26. 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 

 

27. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Чекаленка В.І. 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

28. Про клопотання про нагородження Почесною Грамотою Верховної 

Ради України Грошева В.В. 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

29. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

 

Мовчан 

Василь Олексійович 

- керівник секретаріату  обласної ради 

30. Інформація начальника управління охорони здоров’я  обласної 

державної адміністрації щодо стану функціонування мережі закладів охорони 

здоров’я та забезпечення заробітними платами медичних працівників у 

Черкаській області 

Лобас 

Михайло Віталійович 

- начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
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31. Інформації щодо планів і стану ремонту та відновлення доріг в межах 

Черкаської області у 2016 та 2017 роках 

 

Демиденко 

Владислав Ігоревич 

- в.о. начальника Служби автомобільних доріг 

в Черкаській області 

Северин 

Олександр Федорович 

- директор ДП "Черкаський облавтодор"    

 

32. Про звернення Черкаської обласної ради до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо повернення пільгових тарифів на вуличне освітлення в населених пунктах  
 

Рибченко  

Олександр Володимирович 

- керівник фракції Партії ветеранів 

Афганістану в обласній раді 
 
                                

                33. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання 

суспільно-політичної ситуації, яка склалася навколо питання торговельної 

блокади ОРДЛО  

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

           34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, голови Верховної Ради України А.Парубія,   Прем’єр-

міністра України В.Гройсмана щодо підтримки торговельної блокади  

окупованого Донбасу 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 

              

35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

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

Верховної Ради України А.Парубія  щодо недопущення скасування мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення 

 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- керівник фракції ПП ВО «Батьківщина»в 

обласній раді 
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            36. Про звернення народного депутата України Капліна С.М. до депутатів 

Черкаської обласної ради щодо підтримки звернення до Президента України 

П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем’єр-міністра 

України В.Гройсмана  про продовження дії мораторію на заборону відчуження 

сільськогосподарських земель  

 

Каплін 

Сергій Миколайович 

- народний депутат України 

37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, ПАТ «Укрзалізниця», Одеської філії ПАТ «Укрзалізниця» 

та Шевченківської дирекції залізничних перевезень стосовно  будівництва 

підземного переходу на залізничній станції «Геологічна» м.Кам’янка 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України Петра Порошенка щодо відзначення державними нагородами України 

повстанських командирів та отаманів Холодноярської Республіки 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства 

закордонних справ України щодо перепоховання видатного українського діяча, 

професора Ф.П. Швеця 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України А.В. Парубія, Президента України П.О.Порошенка 

Прем'єр-міністра України В.Б Гройсмана щодо відновлення ядерного статусу та 

тактичного ракетно-ядерного арсеналу України 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

41. Про звернення депутатів Черкаської  обласної ради до Міністра освіти 

і науки України Гриневич Л.М. 

 

Коваленко 

Валентина Михайлівна 

- депутат обласної ради 
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42. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо потреби створення Шевченківського госпітального 

округу  

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 

 

      43. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету міністрів України про вжиття заходів щодо 

законодавчого урегулювання питань діяльності професійно-технічних 

навчальних закладів та їх утримання 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

44. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до міського голови 

Львова А.Садового, голів райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських 

голів Черкаської області щодо вирішення проблеми незаконного вивезення 

львівських твердих побутових відходів на територію Черкаської області 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

45. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Львівської обласної державної адміністрації Синютка О.М., міського голови 

м.Львів Садового А.І. та депутатів Львівської міської ради про недопущення 

вивезення сміття на територію Черкаської області 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

46. Про звернення до Кіровоградської обласної ради щодо необхідності 

проведення робіт з розчистки русла річки Тясмин  

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 

47. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єр-

міністра України та Голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення ПрАТ "Телеканал 

"Інтер" 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 
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48. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Начальника 

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області Велько 

Т.М. щодо здійснення комплексної перевірки якості утримання і ремонту 

автомобільних доріг області, та цільового і ефективного використання коштів 

при проведенні їхнього ремонту у 2015-2016 роках 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

49. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови 

Верховної ради України Парубія А.В. щодо необхідності прийняття Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо 

розширення сфери застосування спеціальних перевірок" реєстр.№5409 від 

16.112016" 

 

Баштан 

Олег Васильович 

- депутат обласної ради 

 

50. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради       

Полозова В.О. до начальника ДПІ у м. Черкаси Царюка А.О. 

 

Полозов 

Віктор Олександрович 

- депутат обласної ради 

 

51. Про депутатський запит депутата Черкаської обласної ради  Полозова 

В.О. до Головного територіального управління юстиції в Черкаській області 

 

Полозов 

Віктор Олександрович 

- депутат обласної ради 

 

52. Звіт директора державного історико-культурного заповідника  

«Трахтемирів» Довгого М.М. та заступника начальника управління культури та 

зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації Сухового М.О.  

 

Довгий 

Микола Михайлович 

- директор державного історико-культурного 

заповідника  «Трахтемирів» 

Суховий 

Микола Олександрович 

- заступник начальника управління культури 

обласної державної адміністрації – начальник 

відділу охорони культурної спадщини, 

музейної справи, національностей та з питань 

релігій 

 


