
 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 02.03.2016 р. Миколаїв № 20-р 

 

Про внесення змін та затвердження нового 

персонального складу погоджувальної  

ради депутатських фракцій та груп  

при голові Миколаївської обласної ради   

 

 

Відповідно до пунктів 5, 6 частини шостої, частини сьомої статті 55 

Закону України "Про місцеве самоврядування в  Україні", у зв’язку зі змінами, 

що відбулися у складі депутатських фракцій та груп обласної ради: 

 

1. Внести зміни до персонального складу погоджувальної ради 

депутатських фракцій та груп при голові Миколаївської обласної ради, 

затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 19 травня 2015 року 

№ 53-р "Про внесення змін та затвердження нового персонального складу 

погоджувальної ради депутатських фракцій та груп при голові Миколаївської 

обласної ради", та затвердити його в редакції, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови 

обласної ради від 19 травня 2015 року № 53-р "Про внесення змін та 

затвердження нового персонального складу погоджувальної ради депутатських 

фракцій та груп при голові Миколаївської обласної ради". 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова обласної ради               В.В. Москаленко  

                                                                           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Розпорядження  

голови обласної ради  

                                                              02 березня 2016 року № 20-р 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

погоджувальної ради депутатських фракцій та груп 

при голові Миколаївської обласної ради 

 

 

1. Москаленко 

Вікторія Вікторівна 

 

- голова обласної ради 

2. 

 

 

3. 

Соколов 

Михайло Володимирович 

 

Кухта  

Іван Васильович 

- 

 

 

- 

перший заступник голови  

обласної ради 

 

керівник депутатської фракції партії 

"Блок Петра Порошенка 

"Солідарність" 

 

4. Ковальчук  

Петро Васильович 

- керівник депутатської фракції 

політичної партії "Українське 

об’єднання патріотів – "УКРОП" 

 

5. Фроленко  

Володимир Олександрович 

- керівник депутатської фракції 

політичної партії "Опозиційний блок" 

 

6. Мудрак 

Олег Іванович 

- керівник депутатської фракції 

політичної партії "Відродження" 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

Луста 

Володимир Вікторович 

 

Демченко 

Тетяна Василівна 

 

Чмирь 

Сергій Михайлович 

- 

 

 

- 

 

 

- 

керівник  депутатської фракції 

політичної  партії "Наш край" 

 

керівник депутатської фракції 

політичної партії "Нова держава" 

 

керівник депутатської фракції 

політичної партії "Всеукраїнське 

об’єднання "Батьківщина". 

 


