
               

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДРУГА  СЕСІЯ
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       від 23  червня  2006 року                                                             № 12

м. Кіровоград

Про надзвичайний стан  
у міській раді  м. Кіровограда

Заслухавши  інформацію  депутата  обласної  ради,  заступника 
Кіровоградського  міського  голови  Перевозника  А.В.  щодо  подій,  які 
відбулися  23.06.2006  року  в  міській  раді  м.  Кіровограда,  поділяючи 
стурбованість депутатського корпусу Кіровоградської міської ради, беручи 
до  уваги  представництво  спільних  інтересів  територіальних  громад  сіл, 
селищ та міст області, з метою унеможливлення дестабілізації суспільно-
політичної ситуації в населених пунктах області,

обласна рада
  ВИРІШИЛА:

1.  Створити  тимчасову  комісію  обласної  ради  щодо  розгляду 
назвичайної ситуації в міській раді м. Кіровограда у кількості дев”яти осіб:

Бондаря  Я.А. -  заступника  голови  Кіровоградської  обласної 
ради;

Арсірія В.В.  - депутата обласної ради  від обласної організації 
Соціалістичної партії України;

Беззубова  О.М. -  депутата  обласної  ради  від  обласного 
виборчого блоку “Наша Україна”;

Гончара В.О. - депутата обласної ради від обласного виборчого 
блоку “Наша Україна”;

Ковальського  В.С. -  депутата  обласної  ради  від  політичних 
партій виборчого  блоку  “Блок Юлії Тимошенко”;

Мошнягула  В.В. -  депутата  обласної  ради  від  обласної 



організації Комуністичної партії України;
Перевозника  А.В.  -  депутата  обласної  ради  від  політичних 

партій виборчого  блоку  “Блок Юлії Тимошенко”;
Ткаченка  О.В.  -  депутата  обласної  ради  від  обласного 

відділення Партії регіонів;
Фурманова І.О. - депутата обласної ради  від виборчого блоку 

політичних партій “Народний блок Литвина”.

2. Тимчасовій комісії обласної ради до 13.00 надати інформацію 
про стан справ у міській раді м. Кіровограда та підготувати звернення до 
Президента України.

3. Підтримати пропозиції тимчасової комісії обласної ради щодо
 звернення  до  правоохоронних  органів  області  стосовно 
негайного  проведення  розслідування  і  вжиття  заходів  для  забезпечення 
дотримання  законності  в  приміщенні  міської  ради  м.  Кіровограда  та 
відновлення її нормальної роботи;

рекомендації депутатам Кіровоградської міської ради стосовно 
негайного скликання сесії міської ради та розгляду ситуації, що склалася з 
прийняттям відповідного рішення; 

рекомендації  депутатам  обласної  ради  Березкіну  С.С.  та 
Перевознику  А.В.  спільно  з  представниками  прокуратури  міста  щодо 
доведення  до  відома  працівників  апарату  міської  ради  неправомірності 
виконання розпоряджень Цуканова М.М.  

4. Доручити голові обласної ради Сухомлину М.О. підписати та 
направити  звернення  депутатів  Кіровоградської  обласної  ради  до 
Президента  України  з  приводу  ситуації,  що  склалася  в  міській  раді 
м. Кіровограда.

Голова обласної ради          М.Сухомлин
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