
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

      від 04 грудня 2015 року                                                                № 8
м. Кіровоград

Про обрання голови та членів 
постійних комісій обласної ради 

Відповідно  до  статей  43,  47  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статей  18,  20  Закону  України  “Про  статус
депутатів місцевих рад” та розділу 6 Регламенту Кіровоградської обласної
ради 

обласна рада
ВИРІШИЛА:

Обрати: 
постійну комісію обласної  ради з  питань бюджету,  фінансово-

економічної політики та інвестицій у складі:

голова комісії:

Фесюк Павло Дмитрович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

члени комісії:

Волканов Вадим Анатолійович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Давиденко Людмила Вадимівна - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Завалій Сергій Володимирович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
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Кальченко Валерій Михайлович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Коваленко Микола Миколайович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Кузьменко Віктор Іванович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Мусієнко Людмила Анатоліївна - від Кіровоградської обласної регіональної 
парторганізації політичної партії 
“УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ - УКРОП”

Степура Руслан Станіславович - від Кіровоградської обласної організації 
Всеукраїнського об'єднання “Свобода”

Тесленко Андрій Вікторович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Тімуш Роман Сергійович - від Кіровоградської територіальної 
організації Радикальної партії Олега 
Ляшка

Чумак Олександр Олексійович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

постійну комісію обласної ради з питань власності у складі:

голова комісії:

Чудний Олександр Васильович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Наш край”

члени комісії:

Арсірій Володимир Вікторович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Бевзенко Михайло Валентинович - від Кіровоградської територіальної 
організації Радикальної партії Олега 
Ляшка

Бублик Ярослав Володимирович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
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Голобородько Олександр 
Володимирович

- від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Каспров Костянтин 
Владиславович

- від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Руденко Денис Петрович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Савченко Сергій Володимирович - від Кіровоградської обласної регіональної 
парторганізації політичної партії 
“УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ - УКРОП”

Сорока Павло Володимирович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  регламенту,
депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної
політики у складі:

голова комісії:

Орлов Леонід Михайлович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

члени комісії:

Лоцман Геннадій Григорович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Флоря Андрій Володимирович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Приходько Олександр 
Вікторович

- від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”

Шевчук Артем Сергійович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

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

голова комісії:
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Давидовський Микола 
Олексійович

- від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

члени комісії:

Абрамян Вартан Юрійович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Бендяк Валерій Никандрович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Кожушко Юрій Іванович - від Кіровоградської територіальної 
організації Радикальної партії Олега 
Ляшка 

Онищенко Іван Петрович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Наш край”

Соловчук Іван Михайлович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

постійну  комісію  обласної  ради  з  питань  промисловості,
підприємництва та розвитку інфраструктури у складі:

голова комісії:

Мірошниченко Олексій 
Сергійович

- від Кіровоградської обласної регіональної 
парторганізації політичної партії 
“УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ - УКРОП”

члени комісії:

Ігнатенко Володимир Вікторович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Кожемяченко Анатолій 
Григорович

- від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Музичук Валерій Вікторович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Наш край”

Цапюк Олександр Григорович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області
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постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  використання  природних  ресурсів  у
складі:

голова комісії:

Кайдаш Юрій Анатолійович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

члени комісії:

Довбиш Іван Іванович - від Кіровоградської обласної організації 
Всеукраїнського об'єднання “Свобода”

Дичко Анатолій Дмитрович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Здебська Валентина Павлівна - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Монашок Микола Дмитрович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Могилей Михайло Миколайович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Погребнюк Артем Анатолійович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”

Ратенко Сергій Леонідович - від  Кіровоградської територіальної 
організації Радикальної партії Олега 
Ляшка

Ревенко Наталя Олександрівна - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

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

голова комісії:

Мороз Любов Михайлівна - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”

члени комісії:
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Гуменюк Тетяна Броніславівна - від Кіровоградської обласної регіональної 
парторганізації політичної партії 
“УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ - УКРОП”

Дескат Максим Олександрович - від Кіровоградської обласної організації 
Всеукраїнського об'єднання “Свобода”

Московчук Микола Іванович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Сосна Людмила Василівна - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Циз Віталій Анатолійович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Ямко Тетяна Павлівна - від  Кіровоградської територіальної 
організації Радикальної партії Олега 
Ляшка

постійну комісію обласної  ради з  питань охорони здоров'я  та
соціальної політики у складі:

голова комісії:

Чемерис Ірина Анатоліївна - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Об'єднання 
“САМОПОМІЧ”

члени комісії:

Ільїна Дарія Дмитрівна - від Кіровоградської обласної регіональної 
парторганізації політичної партії 
“УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ - УКРОП”

Петрушевський Петро 
Григорович

- від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Всеукраїнське 
об'єднання “Батьківщина”

Скоропад Людмила 
Володимирівна

- від Кіровоградської територіальної 
організації Радикальної партії Олега 
Ляшка

Фролов Олександр Сергійович - від Регіональної організації політичної 
партії “Опозиційний блок” у 
Кіровоградській області

Хільченко Сергій Васильович - від Кіровоградської обласної організації 
політичної партії “Наш край”
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Чурпій Костянтин Леонідович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Шевчук Олександр Миколайович - від Кіровоградської територіальної 
організації партії “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Голова обласної ради О.Чорноіваненко
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