
Проект 

Порядок денний 

засідання постійної комісії обласної ради  

з питань соціального захисту населення 

 
 

22.02.2018  Черкаська обласна рада 

   13.00                                                                                        каб. 434 
 

 

1. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської 

області на 2018 рік (див. окремий проект рішення) 

  Карманнік 

  Роман Володимирович 

 - директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 
 

2. Про виконання рішення обласної ради від 09.08.2013 № 24-3/VI «Про 

програму зайнятості населення Черкаської області на період до 2017 року»  

Шимчук  

Олег Іванович 

- заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

3. Про  програму  зайнятості  населення  Черкаської області на 2018-

2020 роки (див. окремий проект рішення) 

Шимчук  

Олег Іванович 

- заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2017                 

№ 19-22/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» (див. окремий проект 

рішення) 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

5. Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради (див. окремий 

проект рішення) 

Мазур  

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

6. Про лист громадської організації «Союз учасників бойових дій, 

ветеранів військової служби та правоохоронних органів Черкаської 

області» (від 7.02.2018 № 7)    

Захарцев 

Павло Петрович 

- голова постійної комісії 

7. Про лист Федерації профспілок Черкаської області (від 02.02.2018  

№ 29)  

Шевченко  

Петро Васильович 

 голова федерації профспілок Чркаської 

області 

 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

 директор Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

 

   



 

Список 

запрошених на засідання постійної комісії з питань соціального 

захисту населення 

 

 

Карманнік 

Роман Володимирович 

- директор Департаменту регіонального 

розвитку облдержадміністрації 

 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Мазур  

Людмила Олегівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Сорокіна  

Марина Вікторівна 

- заступник директора обласного центру 

зайнятості 

 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

 директор Департаменту культури та 

взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації 

 

Шевченко  

Петро Васильович 

 голова федерації профспілок Чркаської 

області 

   

Шимчук  

Олег Іванович 

- заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

Чикало 

Руслан Олександрович 

- директор Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

   

   

 


