
 

 

Проєкт                                                                                                             

                                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання президії Черкаської обласної ради  VIII скликання 

                            21.04.2021 

Питання шостої сесії Черкаської обласної ради  VIII скликання: 

 

 1. Питання управління майном обласної комунальної власності 

 

1) Про призначення ЛІТВІНОВОЇ Н.Д. на посаду директора 

комунального підприємства «Аптека № 182» Черкаської 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, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

2) Про призначення ДАЛІБОЖАКА І.С. на посаду директора 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської 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, 

підприємництва та регуляторної політики 

 

3) Про прийняття і 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 
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4) 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 

 

5) Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 

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

майна 

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 з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

 

6) Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 

«Канівська центральна районна аптека № 91» на передачу в суборенду майна 

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 з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 
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7) Про зміну найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ ІМ. П. Д. ДЕМУЦЬКОГО 

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 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, молодіжної політики та 

спорту 

 

8) Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» 

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 

Данилевський 

Валерій Вікторович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, молодіжної політики та 

спорту 

 

9) Про внесення змін до кодів видів економічної діяльності суб’єктів 

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 

 

 

 



4 

 

 

10) Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-

21/VII «Про затвердження Порядку списання об’єктів 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 

 

11) Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.06.2005 № 22-8/IV 

«Про участь у заснуванні Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій» 

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 

 

 12) Про надання земельної ділянки в постійне користування 

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 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії з питань 

агропромислового розвитку та земельних 

відносин 
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13) Про припинення права постійного користування земельними 

ділянками та надання їх у користування 

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 

Гончаренко 

Віктор Григорович 

- голова постійної комісії з питань 

агропромислового розвитку та земельних 

відносин 

 

14) Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСИОБЛКІНО» 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 

 

 2. Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2023 року 

Лапін 

Андрій Сергійович 

   - директор Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

 Куклін  

Олег Володимирович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, місцевого 

самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 
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3. Про затвердження Комплексної програми забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації 

наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021-2023 роки 

Даник 

Андрій Миколайович 

   - начальник Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Черкаській області 

Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

 голова постійної комісії обласної ради з  

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації надзвичайних ситуацій 

 

4. Про програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на              

2021-2025 роки 

Шабатін 

Олександр Олексійович 

   - керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

 Віштак 

Ігор Анатолійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 

 5. Про обласну програму  «Розвиток медичної допомоги методом 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів в Черкаській області на 

2021-2022 роки» 

Бондар 

Тетяна Олександрівна 

   - в.о. начальника Управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

 

6. Про обласну програму «Окремі заходи у сфері охорони здоров’я 

Черкаської області на 2021-2023 роки» 

Бондар 

Тетяна Олександрівна 

   - в.о. начальника Управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

 

 7. Про обласну програму «Підтримка системи медичної статистики 

Черкаської області на 2021-2022 роки» 

Бондар 

Тетяна Олександрівна 

   - в.о. начальника Управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 

Журба 

Світлана Василівна 

- голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 
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8. Про затвердження звіту  за 2020 рік із проведення моніторингу 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2018-2020 роки та звіту оцінки результативності виконання Плану реалізації 

Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 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 

  

9. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2021 рік 

Сімушіна 

Оксана Іванівна 

    - заступник начальника Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

    - голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

 10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-

31/VIII «Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради 

обдарованим дітям області» 

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 

 

 

 11. 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 
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12. Про заснування обласної премії молодим науковцям Черкащини 

Коваль 

Віталій Володимирович 

- керівник депутатської фракції політичної 

партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в 

обласній раді 

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 

 

13.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.03.2013 № 21-

12/VI «Про Правила користування водними об’єктами для плавання на 

маломірних (малих) суднах у Черкаській області» 

Чубань 

Сергій Васильович 

    - директор Департаменту інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

обласної державної адміністрації 

Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

 

    - голова постійної комісії обласної ради з  

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації надзвичайних ситуацій 

 

 

 14.  Про внесення змін до обласної цільової програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2021 

роки 

Лапін 

Андрій Сергійович  

 

- директор Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

Синільник 

Сергій Анатолійович 

 

- 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 
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 15. 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 

 

 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI 

«Про обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на              

2014-2020 роки» 

Товстоп’ят 

Людмила Миколаївна 

     - начальник відділу культурно-освітньої 

роботи 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  

 

17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.01.2020 № 35-5/VIІ 

«Про комісію з присудження обласної премії імені Данила Нарбута» 

Товстоп’ят 

Людмила Миколаївна 

     - начальник відділу культурно-освітньої 

роботи 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  

  

18. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в 

області на 2016-2021 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  
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 19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-

10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним та провідним 

спортсменам 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  

  

20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-19/VII 

«Про затвердження Програми створення обласного страхового фонду 

документації на 2016-2020 роки» 

Клименко 

Тетяна Анатоліївна 

- директор Державного архіву Черкаської 

області 

 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради з 

питань  з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів  

 

Бондаренко 

Валерія Олександрівна 

- голова постійної комісії обласної ради з  

питань екології, використання природних 

ресурсів та ліквідації надзвичайних 

ситуацій 

 

 21. Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до обласної програми охорони 

навколишнього природного 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 
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22. Про делегування повноважень Черкаській обласній державній 

адміністрації щодо відбору фінансової установи 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

   - директор Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації 

 Віштак 

 Ігор Анатолійович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

Петренко 

Олег Миколайович 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства 

 

23. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIIІ 

«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 соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 

24. Інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Черкаської обласної 

прокуратури та Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області на території області. 

Воронін 

Олександр 

Володимирович 

   - керівник Черкаської обласної прокуратури 

  Куратченко 

  Михайло Віталійович 

   - начальник Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

 

25. 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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26. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Христинівка 

Наконечний 

Микола Миколайович 

   - Христинівський міський голова Уманського 

району 

Мазур 

Людмила Олегівна 

   - начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

  Гончаренко  

  Віктор Григорович 

 

   - голова постійної комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин 

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

одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного 

бюджету 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Віштак 

Ігор Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної ради  

з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів 

 28. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.08.2013 № 24-

21/VI «Про Почесну відзнаку «За заслуги перед Черкащиною» 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

29. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України ОРАТІВСЬКОГО Л.В. 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 30. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України ТАХТАРОВОЇ В.П. 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 
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Куклін 

Олег Володимирович 

- голова постійної комісії з питань 

регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав 

людини 

 31. Про зняття з контролю деяких рішень обласної ради 

Паніщев 

Богдан Євгенійович 

- керівник секретаріату обласної ради 

 32. Інформація управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії 

з правоохоронними органами Черкаської обласної державної адміністрації про 

проведену роботу та виявлені порушення. 

Янко 

Сергій Вікторович 

- начальник Управління запобігання та 

виявлення корупції і взаємодії з 

правоохоронними органами обласної 

державної адміністрації 

 33. Інформація Департаменту будівництва Черкаської обласної 

державної адміністрації щодо невведених в експлуатацію об'єктів, роботи на 

яких розпочалися у 2015-2020 рр, особливо тих, що реалізовувалися за рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

Лапін 

Андрій Сергійович 

- директор Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

  

34. Інформація Департаменту будівництва обласної державної 

адміністрації та  державного підприємства «Служба місцевих автомобільних 

доріг у Черкаській області» про використання коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах за 2020 

рік 

Лапін 

Андрій Сергійович 

- директор Департаменту будівництва 

обласної державної адміністрації 

Донець 

Андрій Михайлович 

- в.о. директора державного підприємства 

«Служба місцевих автомобільних доріг у 

Черкаській області» 

 35. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо 

функцій Фонду соціального страхування України 

Коваленко 

Олександр Анатолійович 

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

Міністрів України та Верховної Ради України щодо внесення змін до 

законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби та деяких інших осіб 

Мушієк 

Михайло Григорович 

- депутат обласної ради 

 

 


