
               

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПЕРША  СЕСІЯ
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 28  квітня  2006 року                                                             №  8

м. Кіровоград

Про обрання постійних комісій

Відповідно  до  статей  43,  47  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування в Україні”

обласна рада
ВИРІШИЛА:

Обрати: 
постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та 

інвестицій у складі:
голова комісії:

Ковальчук
Микола Михайлович

- від  обласного відділення Партії регіонів

члени комісії:

Андрєєв
Віктор Іванович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Бегун
Аліна Петрівна

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Згривець
Федір Іванович

- від політичних партій виборчого блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Кальченко
Валерій Михайлович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”



Коваленко
Віктор Васильович

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Максімов
Сергій Миколайович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Марон
Іван Едуардович

- від  обласного відділення Партії 
регіонів

Райкович
Андрій Павлович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Ревенко
Анатолій Дмитрович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Резнік
Василь Васильович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Харламов
Олександр Володимирович

- від обласної організації Комуністичної 
партії України

Черниш
Вадим Олегович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Шкуренкова
Людмила Леонідівна

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

 
постійну комісію обласної ради з питань власності та приватизації у 

складі:
голова комісії:

Чорноіваненко
Олександр Анатолійович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

члени комісії:

Арсірій
Володимир Вікторович

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Заточна
Ольга Іванівна

- від обласної організації Комуністичної 
партії України

Зубаха
Володимир Степанович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”



Левицька
Ліана Анатоліївна

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Таран
Віталій Віталійович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Фурманов
Ігор Олександрович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Чудний
Олександр Васильович

- від обласного відділення Партії регіонів

постійну комісію обласної ради з питань промисловості, енергетики, 
транспорту та зв’язку у складі:

голова комісії:

Деревінський
Володимир Онисимович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

члени комісії:

Альба
Віктор Якович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Несін
Олег Григорович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Ніверчук
Олександр Миколайович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Пузаков
Володимир Тихонович

- від обласної організації Комуністичної 
партії України

Рубець
Михайло Іванович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Тарасов
Володимир Іванович

- від політичних партій виборчого блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Ткаченко
Олег Володимирович

- від обласного відділення Партії регіонів

 



постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  агропромислового 
комплексу та земельних відносин у складі: 

голова комісії:

Литвин
Юрій Олексійович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

члени комісії:

Беззубов
Олександр Миколайович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Бобрусенко
Анатолій Григорович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Бублик
Володимир Олександрович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Бугаєнко
Василь Васильович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Журавльов
Віталій Володимирович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Ляхов
Олексій Вікторович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Монашок
Микола Дмитрович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Онул
Микола Леонідович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Соловчук
Іван Михайлович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Усенко
Олег Йосипович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Чуйко
Микола Борисович

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Щербина
Віктор Михайлович

- від обласної організації Комуністичної 
партії України



постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  діяльності  ради, 
депутатської  етики,  регламенту,  законності,  об'єднань  громадян  та 
адміністративно-територіального устрою у складі:

голова комісії:

Шелест
Станіслав Анатолійович

- від  обласного відділення Партії регіонів

члени комісії:

Безтака
Анатолій Петрович

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Гончар
Валерій Олександрович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Малик
Андрій Ігорович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Окаєвич 
Віктор Петрович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко” 

Шаров
Олександр Федорович

- від обласного відділення Партії регіонів

постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, 
дитинства та материнства у складі:

голова комісії:

Шевчук
Микола Тодорович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

члени комісії:

Білоус
Людмила Павлівна

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Карплюк
Михайло Миколайович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Сябренко
Геннадій Петрович

- від політичних партій виборчого блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”



Фіголь 
Ірина Володимирівна

- від політичних партій виборчого блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Шмигаль 
Ігор Павлович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Яриніч
Володимир Іларіонович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального 
використання природних ресурсів у складі:

голова комісії:

Кайдаш
Юрій Анатолійович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

члени комісії:

Березкін
Станіслав Семенович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Владов 
Іван Васильович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Гранатова
Ольга Арсентіївна

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Дем'янюк
Володимир Миколайович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Компанієць
Василь Олександрович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Котляренко
Анатолій Володимирович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Мягкий
Андрій Вікторович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  регуляторної  політики, 
підприємництва,  торгівлі,  споживчого  ринку  та  побутового 
обслуговування  у складі:

голова комісії:

Ковальський
Василь Степанович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”



члени комісії:

Бусел
Віктор Миколайович

- від обласного відділення Партії регіонів

Голобородько
Валентина Дмитрівна

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Петрушевський 
Петро Григорович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Тучков
Віталій Васильович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Харченко
Любов Михайлівна

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Чемерис
Наталія Іванівна

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

постійну комісію обласної ради з питань праці, соціального захисту 
і соціального забезпечення населення у складі:

голова комісії:

Мошнягул
Всеволод Васильович

- від обласної організації Комуністичної 
партії України

члени комісії:

Блящук
Пилип Дмитрович

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

Корнюша
Олександр Петрович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Кришко
Олександр Володимирович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Кузьменко
Анатолій Іванович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Перевозник
Анатолій Володимирович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”



Романюк
Тамара Борисівна

- від обласного відділення Партії регіонів

постійну комісію обласної  ради з  питань освіти,  культури,  науки, 
спорту, молодіжної політики, у справах сім'ї і туризму у складі:

голова комісії:

Черновол
Михайло Іванович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

члени комісії:

Бондар
Світлана Василівна

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Громовий 
Віктор Володимирович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Давиденко
Людмила Вадимівна

- від обласного відділення Партії регіонів

Карандєєв
Юрій Вікторович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Клочек
Григорій Дмитрович

- від обласного виборчого блоку “Наша 
Україна”

Колісниченко
Роман Миколайович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Краснощоченко
Тетяна Іванівна

- від обласного відділення Партії регіонів

М'ятович
Валерій Павлович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Надєждін
Михайло Володимирович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Наконечний
Микола Теофанович

- від обласної  організації Комуністичної 
партії України

Погрібний - від політичних партій виборчого  блоку 



Віктор Олексійович “Блок Юлії Тимошенко”

постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального 
господарства, будівництва та архітектури у складі:

голова комісії:

Еш
Володимир Юрійович

- від обласної організації Соціалістичної 
партії України

члени комісії:

Вінницький
Василь Михайлович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Волканов
Вадим Анатолійович

- від  обласного відділення Партії регіонів

Гросул
Анатолій Георгійович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Добрянський
Ігор Анатолійович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Крившенко
Олександр Геннадійович

- від виборчого блоку політичних партій 
“Народний блок Литвина”

Огирь
Володимир Іванович

- від обласної організації Комуністичної 
партії України

Соколенко
Сергій Іванович

- від політичних партій виборчого  блоку 
“Блок Юлії Тимошенко”

Голова обласної ради              М.Сухомлин
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