
                                                               Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії 

обласної ради  

 

                                                                                            23 березня 2016 року 

Питання четвертої сесії обласної ради: 

 

 1. Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 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 

  

2. Про обласну програму 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 

          

  3. Про обласну Програму 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  

 4. Про комплексну програму забезпечення функціонування та розвитку 

мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на 

підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 

2016 – 2017 роки 

Шевчук 

Микола Петрович 

 

- заступник директора Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

обласної державної адміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
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 5. Про Програму протидії тероризму на території Черкаської області на 

2016 рік 

 

Блаков 

Сергій Євгенович 

- помічник начальника Управління з 

координації антитерористичної діяльності – 

начальник штабу координаційної групи 

антитерористичного центру при УСБУ в 

області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

6. Про Програму забезпечення правопорядку, запобігання і протидії 

корупції області на 2016 – 2020 роки  

Пустовар 

Владислав Володимирович 

-  т.в.о. начальника 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 

 

7. Про затвердження Програми соціальних виплат у Черкаській області на 

2016-2019 роки дітям військовослужбовців, які загинули під час 

антитерористичної операції, захищаючи цілісність України або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 

 

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.02.2012 № 16-4/VI 

«Про затвердження 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  
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-2/VI 

«Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на період до 2018 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  

 

10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 10-3/VI 

«Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 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  

 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VI 

«Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки» 

 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства обласної державної 

адміністрації 

 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2015 № 2-3/VII 

«Про обласний бюджет на 2016 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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13. Про екологічну стратегію Черкаської області  до 2020 року 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

14. Про щорічний обласний конкурс з благоустрою населених пунктів 

області «Територія комфорту» 

 

Демиденко 

Сергій Миколайович 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства обласної державної 

адміністрації 

Кокодзей 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

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

 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

- начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

  

16. Про надання погодження ТОВ «Пономар» на користування ділянками 

надр з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислову 

розробку, родовища прісних підземних вод в адмінмежах Софіївської  та 

Яснозірської сільських рад Черкаського району 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

-  начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

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 надання гірничого відводу ТОВ «Відродження» для розробки 

Жашківського-1 родовища суглинків 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

-  начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

  

18. Про надання гірничого відводу ТОВ «Жашків-Райагробуд» для 

розробки Жашківського родовища суглинків 

 

Праведник  

Олексій Петрович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 19. Про створення робочої групи обласного рівня з питань розв’язання 

проблем забруднення довкілля, пов’язаних з неефективною роботою очисних 

споруд в м.Золотоноша 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник фракції Радикальної Партії 

Олега Ляшка в обласній раді 

Омаргалієв 

Костянтин Сапартаєвич 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

20. Інформація прокурора Черкаської області про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території області  

Овчаренко 

Сергій Анатолійович 

- прокурор Черкаської області 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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 21. Питання управління майном обласної комунальної власності  

 

 1) Про передачу майна комунальної власності 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 

2) Про списання майна комунальної власності  

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

3) Про оренду комунального майна бюджетними установами 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

  

4) Про призначення Ковальова С.В. на посаду завідувача комунального 

підприємства «Центральна районна аптека № 3» 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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5) Про призначення Головатої О.Д. на посаду директора комунального 

проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства 

«Облархбюро» Черкаської обласної ради 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 6) Про призначення Латка О.М. на посаду директора Звенигородського 

комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної 

ради  

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 7) Про призначення Фарсалова Ю.А. на посаду директора Смілянського 

комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської 

обласної ради 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 8) Про призначення Новака С.А. на посаду директора Уманського 

комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної 

ради  

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності 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 передачу виробів медичного призначення  

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

10) Про надання згоди на участь в об’єднанні юридичних осіб - Асоціації 

«Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму» 

 

Праведник 

Олексій Петрович 

- начальник  відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 11) Про оренду цілісного майнового комплексу Черкаського обласного 

комунального підприємства «Фармація» 

Праведник 

Олексій Петрович 

- начальник  відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

12) Про створення робочої групи обласного рівня з питань подолання 

господарської кризи на ОКП  «Фармація»  

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник фракції Радикальної Партії 

Олега Ляшка в обласній раді 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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 13) Про надання згоди на передачу транспортного засобу за договором 

позички 

 

Коваль 

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Кравцова 

Наталія Олегівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

22.Про використання регіонального резерву лікарських засобів та виробів 

медичного призначення 

 

Найдан 

Олег Володимирович 

- заступник начальника управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації  

 

Баштан 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

 

 23.  Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Черкаській області 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

 

- голова обласної ради 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

24. Про затвердження Положення про порядок розгляду електронних 

петицій, адресованих Черкаській обласній раді 

 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник  управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату 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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25. Про Почесну грамоту Черкаської обласної ради 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник  управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

26. Про перейменування Ленінської сільської ради Драбівського району 

 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник  управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

27. Про розірвання двосторонніх міжнародних угод Черкаської області 

про співробітництво та співпрацю з суб’єктами Російської Федерації 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

  

28. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної 

ради 

Гайович 

Вадим Юрійович 

- представник фракції Радикальної Партії 

Олега Ляшка в обласній раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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29. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Черкаської обласної 

ради VII скликання 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

Лошков 

Олександр Геннадійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

           

 

 30. Про внесення змін та доповнень до Положення про постійні комісії 

Черкаської обласної ради 
 

Баштан 

Олег Васильович  

- депутат обласної ради 

 

 

 31. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів 

Верховної Ради України Рудика С.Я. та Голуба В.В. щодо ініціювання внесення 

змін до Податкового кодексу України 

 

Доманський 

Володимир Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

32. Про звернення до Уряду стосовно необхідності перегляду Державного 

бюджету - 2016 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

 

 33. Про звернення до Президента України   та Кабінету Міністрів України 

щодо повного припинення транзиту територією України вантажного 

автотранспорту з Російської Федерацією 

 

Ботнар 

Юрій Андрійович 

- керівник фракції ВО «Свобода» в обласній 

раді 

  

34. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Державної служби України з безпеки на транспорті щодо 

фінансування ремонту доріг та здійснення габаритно-вагового контролю 

транспортних засобів» 

 

Сегеда 

Андрій Віталійович 

- керівник фракції «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» в обласній раді 
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35. Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо виділення з Державного бюджету  України у 2016 році коштів на 

реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування на 

території області  

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації  

 

          36. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

внесення окремих змін до законодавства стосовно об’єднаних територіальних 

громад та районних бюджетів, де такі громади створені 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації  

 

 

          37. Про звернення депутатів обласної ради до депутатів Черкаської 

міської ради щодо надання пільги зі сплати земельного податку КП «Аеропорт 

Черкаси» 

 

Коваль  

Сергій Володимирович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату 

обласної ради 

 

 

38. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-46/VII 

«Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України та Національного банку України 

щодо передачі Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи» з державної власності  до спільної власності 

територіальних громад Черкаської області з віднесенням його до сфери 

управління Черкаської обласної ради» 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

ради України щодо підтримки Проекту Закону № 1159 від 02.12.2014 «Про 

деякі заходи щодо  посилення ролі територіальних громад в управлінні 

земельними ресурсами» 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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 40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Верховної ради України щодо підтримки Проекту Закону № 3851-1 від 

04.02.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту 

прав платників податку на додану вартість, в тому числі 

сільгосптоваровиробників 

 

Лупашко 

Олександр Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 

 41. Про депутатський запит депутата обласної ради Костюченка В.О. 

 

Костюченко 

Володимир Олександрович 

-  депутат обласної ради 

 

 42. Про зміни в складі постійних комісій обласної ради 

 

Вельбівець 

Олександр Іванович 

- голова обласної ради 

 

 

 

   

 


