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04.03.2020  Черкаська обласна рада 
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 1. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2020 рік 
Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 

- в.о. директора Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

2. Про звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік 

Доповідає: 

Митюк 

Тетяна Сергіївна 

- заступник директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від                              

20.12.2019 № 34-47/VII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 

рік» 

Доповідає: 

Митюк 

Тетяна Сергіївна 

- заступник директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

  4. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

«Про програму зайнятості населення Черкаської області на 2018 -2020 

роки» 

Доповідає: 

Чикало 

Руслан 

Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

 5. Про хід виконання рішення обласної ради від                       

22.12.2017 № 19-11/VII «Про обласну комплексну програму щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної 

операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції 

Гідності та бійців добровольців на 2018 - 2022 роки»  
Доповідає: 

Чикало 

Руслан 

Олександрович 

 

 

 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 



6. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI 

«Про обласну комплексну програму «Турбота» на 2014-2020 роки»  

Доповідає: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

7. Про хід виконання рішення обласної ради від 06.06.2008 № 18-6/V 

«Про обласну Програму «Безбар’єрна Черкащина»  

Доповідає: 

Дмитренко 

Василь Іванович 

- заступник директора - начальник управління 

містобудування та архітектури Департаменту 

містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

8. Про звернення Федерації профспілок Черкаської області  

Доповідають: 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії 

Шевченко 

Петро Васильович 

- голова Федерації профспілок Черкаської 

області 

9. Про розгляд звернення громадянина Лавриненка В.І.  

Доповідає: 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії 

Лавріненко 

Валерій Іванович 

- заявник 

10.Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

соціального захисту населення на 2020 рік  
Доповідає: 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії 

 


