
Проект 

Порядок денний 

засідання постійної комісії обласної ради  

з питань соціального захисту населення 
 

20.12.2017 року            Будинок рад 

    10.00                                                                                   прес-центр  
 

1.  
2. Про    внесення   змін  до    рішення    обласної   ради    від   23.12.2016  

№ 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» 

Доповідач: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

2. «Про обласний бюджет на 2018 рік»  
Доповідач: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

      3. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 

2018 – 2020 роки  
Доповідач: 

  Карманнік 

  Роман Володимирович 

 - директор Департаменту регіонального 

розвитку  

6. Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України  
Доповідач: 

Ботнар  

Юрій Андрійович 

- керівник депутатської фракції ВО 

«Свобода» обласної ради 

5. 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 рокиДоповідач: 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

6. Про внесення змін до обласної комплексної програми „Турбота” на 

2014 – 2020 роки (див. проект рішення № 33 за посиланням:  

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

7. Про призначення Бабич Л.В. на посаду директора комунального 

закладу «Обласний центр соціально-психологічної допомоги» Черкаської 

обласної ради  

Доповідач: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату Черкаської обласної ради 



8. Про призначення Єзерського О.М. на посаду директора 

комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування» Черкаської обласної ради  
Доповідач: 

Петров 

Віталій Олександрович 

- начальник управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого 

апарату Черкаської обласної ради 

9. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2018 рік   

Доповідач: 

Бреус 

Ольга Володимирівна 

- начальник організаційного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

10. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

соціального захисту населення  

Доповідач: 

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії 

 

 
 


