
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДРУГА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 9 грудня 2010 року                                                                № 19

м. Кіровоград

Про утворення президії  
Кіровоградської обласної ради

На підставі пункту 3 частини 1 статті 43 та статті 57 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”

обласна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Утворити президію Кіровоградської обласної ради у складі: 
 
Ковальчук
Микола Михайлович

- голова обласної ради;

Шаталов
Олександр Сергійович

- перший заступник голови обласної ради;

Владов
Іван Васильович

- заступник голови обласної ради;

Крамарова 
Вікторія Анатоліївна 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  бюджету,  фінансової  діяльності  та 
соціально-економічного розвитку;
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Агліулін 
Равіль Мінгаязович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  промисловості,  інноваційно-
інвестиційного  розвитку,  енергоефективності, 
транспорту та комунікацій;

Вінницький 
Василь Михайлович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  реформування  житлово-комунального 
господарства,  архітектури,  будівництва, 
містобудування;

Кузьменко 
Анатолій Іванович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  соціального  розвитку  села,  аграрної 
політики,  харчової  та  переробної 
промисловості,  раціонального  використання 
земель;

Максімов 
Сергій Миколайович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  споживчого  ринку,  захисту  прав 
споживачів,  підприємництва,  регуляторної 
політики;

Мошнягул
Всеволод Васильович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  праці,  соціальної  політики,  у  справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

Манухін 
Валерій 
Костянтинович

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  регламенту,  депутатської  етики, 
законності,  зв'язків  з  органами  місцевого 
самоврядування  та  адміністративно-
територіального устрою;

Яриніч 
Костянтин 
Володимирович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  охорони  здоров'я,  материнства  та 
дитинства;

Коротков 
Анатолій Єгорович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  освіти,  науки,  культури,  туризму, 
спорту, у справах сім'ї, молодіжної політики;
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Корецький 
Микола Іванович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань  власності,  ефективного  використання 
майна та приватизації;

Кайдаш 
Юрій Анатолійович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань екологічної політики та раціонального 
природокористування;

Погрібний 
Віктор Олексійович 

- голова  постійної  комісії  обласної  ради  з 
питань духовності, гласності, свободи слова та 
розвитку інформаційного простору;

Ларін
Сергій Миколайович

- голова депутатської фракції Партії регіонів;

Окаєвич
Віктор Петрович

- голова депутатської  фракції  політичної  партії 
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

Райкович
Андрій Павлович

- голова депутатської фракції Народної Партії;

Табалов
Андрій Олександрович

- голова депутатської  фракції  політичної  партії 
"Фронт Змін";

Мошнягул
Всеволод Васильович

- голова  депутатської  фракції  Комуністичної 
партії України;

Андрєєв
Віктор Іванович 

- голова депутатської  фракції  політичної  партії 
"Сильна Україна".

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради:
від  23  червня  2006  року  №  17  “Про  Президію  Кіровоградської 

обласної ради”;
від  29  вересня   2006  року  №  87  “Про  внесення  змін  до  складу 

президії Кіровоградської обласної ради”;
від 24 листопада  2006 року № 120 “Про внесення змін до складу 

президії Кіровоградської обласної ради”;
від  25  червня   2007  року  №  263  “Про  внесення  змін  до  складу 

президії Кіровоградської обласної ради”;
від 12 січня 2008 року №  388 “Про внесення змін до складу президії 

Кіровоградської обласної ради”;
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від  18  серпня   2010  року  №  943  “Про  внесення  змін  до  складу 
президії Кіровоградської обласної ради”.

Голова обласної ради М.Ковальчук
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