
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 11 липня 2018 року Миколаїв № 126-р 

 
 

 

Про створення робочої групи  

з вивчення питання щодо 

розробки Регіональної програми  

"Безпечна Миколаївщина" 

 

 

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою вивчення питань, порушених у 

депутатському зверненні депутата обласної ради Невеселого В. щодо розробки 

Регіональної програми "Безпечна Миколаївщина": 

 

1. Створити робочу групу у такому складі: 

 

Голова робочої групи: 

 

  

Невеселий  

Владислав Валерійович 

 

- 

 

депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 

спорту  

 

Члени робочої групи: 

 

  

Кухта 

Іван Васильович 

 

- депутат обласної ради  

Талпа 

Михайло Володимирович 

- депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з питань законності, 

депутатської діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв’язків з органами 

місцевого самоврядування та засобами масової 

інформації 
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Колесніков  

Валерій Вікторович 

 

- депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з питань промислової політики 

та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури  

 

Закусілов 

Андрій Миколайович 

 

- депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон 

відпочинку та туризму 

 

Сіроштан  

Олександр Васильович 

 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань аграрної політики, 

земельних відносин та соціального розвитку 

села 

 

Максименко  

Андрій Володимирович 

- виконувач обов’язків начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області 

(за угодженням) 

 

Сікорський  

Сергій Васильович 

- виконувач обов’язків начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації  

(за узгодженням) 

 

представники управління 

патрульної поліції в 

Миколаївській області 

Департаменту патрульної 

поліції Національної 

поліції України 

- за узгодженням. 

 

2. Робочій групі за участю фахівців галузі дорожнього господарства 

організувати вивчення питання щодо розробки Регіональної програми 

"Безпечна Миколаївщина". 

 

3. Голові робочої групи, депутату обласної ради Невеселому В., за 

результатами роботи робочої групи внести відповідні пропозиції обласній раді.  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    В.МОСКАЛЕНКО 


