
Проєкт                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

                                 02.06.2021 

Питання сьомої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання:                                                                                                             

 

 1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про передачу майна комунальної власності 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про списання майна комунальної власності 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про припинення юридичної особи – комунальне підприємство 

«Городищенська центральна районна аптека №86» 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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4) Про припинення юридичної особи – комунальний заклад 

«Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради»  

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

- заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

5)  Про припинення юридичної особи – комунальне некомерційне 

підприємство «Черкаський обласний центр планування сім’ї та репродукції 

людини Черкаської обласної ради»  

 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Савенко 

Юрій Павлович 

- начальник Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 
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6) Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-

4/VIII «Про особливості передачі в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області» 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

7) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

колишнього комунального підприємства «Канівська центральна районна 

аптека № 91» Черкаської обласної ради» 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

8) Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

колишнього комунального підприємства «Чорнобаївська центральна районна 

аптека № 35» 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань оренди 

управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

9) Про внесення змін до деяких рішень обласної ради 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 
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підприємництва та регуляторної політики 

2. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

3. Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної 

ради на 2021-2023 роки 

Сущенко 

Роман Володимирович 

- перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради 

 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

4. Про обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2021-2023 роки 

Покатілова 

Оксана Іванівна 

- начальник служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

5. Про обласну соціальну програму запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 

року 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 
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 політики та спорту 

 

6. Про комплексну програму розвитку та функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області на 2021-2025 роки 

Товстопят 

Людмила Миколаївна 

- в.о. начальника Управління культури та 

охорони культурної спадщини обласної 

державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

7. Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну 

систему відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна Черкащина» 

Резцов 

Олександр Володимирович 

- заступник начальника Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

8. Про внесення змін у додаток 2 до обласної програми профілактики та 

протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки «Безпечна 

Черкащина» 

Запорожець  

Олександр Григорович 

- заступник начальника Управління  

стратегічних розслідувань в Черкаській 

області Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції України 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

9. Про обласну програму сприяння діяльності управління патрульної 

поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 

роки 

Кокоба 

Олександр Миколайович 

- начальник управління патрульної поліції в 

Черкаській області Департаменту патрульної 

поліції 

Куклін  - голова постійної комісії обласної ради з 
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Олег Володимирович питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

10. Про Програму забезпечення профілактики та протидії злочинності 

стосовно осіб, які перебувають на обліку уповноважених органів з питань 

пробації Черкаської області на 2021-2024 роки 

Культенко 

Олександр Миколайович 

- начальник філії Державної установи «Центр 

пробації» в Черкаській області 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

11. Про внесення змін до Плану реалізації Стратегії розвитку 

Черкаської області на період  2021-2023 роки 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

12. Про внесення змін у додаток до обласної комплексної програми 

«Турбота» на 2021-2027 роки 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

 

13. 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» 

Солодкий 

Іван Володимирович 

- начальник Управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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14. Про внесення змін у пункти 4, 6-10 до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 

- в.о. начальника Управління комунікацій 

обласної державної адміністрації  

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-

8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

  Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

16. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2008                     

№ 16-16/V «Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Черкащини» 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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18. Про недоцільність здійснення державно-приватного партнерства 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

19. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» на 

укладання договору фінансового лізингу на придбання медичного 

обладнання 

Мушієк  

Михайло Григорович 

- депутат обласної ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

20. Про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії 

«Оновлення КНП «Черкаський онкологічний диспансер Черкаської обласної 

ради» 

Савенко 

Юрій Павлович 

- начальник Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

21. Про можливість придбання лінійного прискорювача шляхом 

укладення договору фінансового лізингу 

Савенко 

Юрій Павлович 

- начальник Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
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Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

22. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керуючого справами виконавчого 

апарату обласної ради 

   

23. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо невідкладних заходів в 

забезпеченні соціальних прав громадян України, гарантованих державою, 

зокрема в частині порядку переоформлення субсидій 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність» в Черкаській 

обласній раді 

   

24. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо забезпечення функціонування ліцеїв у територіальних 

громадах 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

- депутат обласної ради 

   

 25. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо створення Державного фонду підтримки 

регіональних засобів масової інформації  

Сущенко 

Роман Володимирович 

- депутат обласної ради 

   

 


