
 

 

Проєкт                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

                            17.02.2021 

Питання п’ятої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання: 

 

 1. Про обрання лічильної комісії Черкаської обласної ради VIII скликання 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

 2. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про внесення змін до рішення обласної ради від 11.10.2019 № 32-16/VII 

«Про Програму ефективного використання орендованих цілісних майнових 

комплексів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 

міст Черкаської області на 2019-2020 роки» 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 2)  Про особливості передачі в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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3) Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області бюджетними установами 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

4) Про списання майна комунальної власності 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

5) Про надання комунальному підприємству «Монастирищенська 

центральна районна аптека № 17 Черкаської обласної ради» дозволу на 

отримання кредитного ліміту на поточний рахунок 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

6) Про надання комунальному підприємству «Тальнівська центральна 

районна аптека № 73 Черкаської обласної ради» дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 
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7) Про план діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2021 рік 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди 

управління майном виконавчого апарату 

обласної ради 

Вусик 

Віктор Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

 8) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

  

9) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 
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10) Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

11) Про припинення права постійного  користування земельними 

ділянками та надання їх у користування 

Нелезенко 

Ніна Петрівна 

- завідувач сектору з питань оренди управління 

майном виконавчого апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

Гончаренко 

Віктор Григорович  

- 

 

 

- 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

 12) Про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посад 

керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 

13) Про особливості призначення і звільнення керівників підприємств, 

установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області та затвердження типових форм контрактів 
Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Вусик 

Віктор Михайлович 

- 

 

 

голова постійної комісії обласної ради  

з питань комунальної власності, підприємництва 

та регуляторної політики 
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 3. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області 

на 2021 рік 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

4. Про План 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 соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 

5. Про Програму розвитку туризму Черкаської області на 2021-2025 роки 

Стеценко 

Василь Борисович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту 

6. Про затвердження обласної цільової програми національно-

патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки 

 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  

 

7. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Черкащини» на      

2021 рік 

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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8. Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на 2021 рік 

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  

 

9. Про Програму  протидії тероризму на території Черкаської області на 

2021-2025 роки 

Погасій 

Юрій Миколайович 

- начальник Управління Служби безпеки 

України в Черкаській області 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

 

10. Про обласну програму охорони навколишнього природнього 

середовища на 2021-2027 роки  

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

     - начальник управління екології та 

природних ресурсів обласної державної 

адміністрації 

Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

     - голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

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 2011-2020 роки» 

Чубань  

Сергій Васильович 

- директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  
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12. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки 

Дмитренко 

Василь Іванович  

   - в. о. директора Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

Петренко 

Олег Миколайович 

   - голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

 

13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-16/VII 

«Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки» 

Дмитренко 

Василь Іванович 

Синільник  

Сергій Анатолійович 

   - 

 

   - 

в. о. директора Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

голова фонду Державного підприємства 

«Черкаський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на 

селі» 

Петренко 

Олег Миколайович 

   - голова постійної комісії обласної ради  

з питань розвитку інфраструктури та 

житлово-комунального господарства  

 

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VIІ 

«Про обласну програму шкільний автобус на 2016-2020 роки» 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

    - заступник начальника Управління освіти і 

науки 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 14.12.2011 № 10-2/VI 

«Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» на період до 2021» 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

    - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

 



8 

 

 

16. 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 2021 року» 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

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 07.10.2016 № 9-2/VII 

«Про обласну цільову програму «Інноваційні школи Черкащини» на перод до 

2020 року» 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

 

18. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки закладів 

вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

 

 

19. Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради 

обдарованим дітям області та затвердження Положення про призначення 

стипендії 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

   - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 
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20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII 

«Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 роки» 

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  

 

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-3/VII 

«Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки» 

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  

 

22. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з присудження 

обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної 

творчості 

Фіть 

Людмила Володимирівна 

     - начальник 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  

23. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 №39-3/VI 

«Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на період до      

2021 року» 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 

   - т.в.о. начальника Управління комунікації 

обласної державної адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  
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24. Про внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2019-2023 роки 

Шаповал 

Олена Миколаївна 

   - заступник начальника управління-начальник 

відділу інформаційної діяльності 

Управління комунікації обласної державної 

адміністрації 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань  освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту  

 

25. Про звіт про виконання обласного бюджету Черкаської області за       

2020 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 

 

26. 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 

 

27. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду 

Звягінцева 

Олена Миколаївна 

   - начальник управління екології та природних 

ресурсів обласної державної адміністрації 

 Бондаренко 

 Валерія    Олександрівна 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
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28. Про делегування представника Черкаської обласної ради до складу 

регіональної комісії з реабілітації при Черкаській обласній державній 

адміністрації 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради  

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

29. Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

30. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання 

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

31. Про внесення змін до Положення про президію обласної ради 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату 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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32. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта 

депутата Черкаської обласної ради 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

 

33. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради 

Підгорний 

Анатолій Вікторович 

- голова обласної ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

34. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік 

Горна 

Наталія Василівна 

- заступник керівника секретаріату обласної 

ради 

Куклін  

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

35. Про підтримку депутатського запиту депутата Черкаської обласної 

ради VIII скликання Радуцького О.Р. 

Радуцький 

Олександр Романович 

- депутат обласної ради 

  

36. Про  звернення депутатів Черкаської обласної ради VIII скликання до 

голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо готовності Черкаської 

області до проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в 

обласній раді 
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37. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  VIII скликання до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення вакциною 

від короновірусної хвороби COVID-19 населення Черкаської області 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в 

обласній раді 

 

38. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування лікарень 

вторинної ланки медицини 

Воскобойнік 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

39. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства інфраструктури України щодо удосконалення 

реформи «Укрпошти» 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

- депутат обласної ради 

 

40. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради  до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

врегулювання питання підвищення тарифів 

Радченко 

Семен Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

 

 


