
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2017 року № 20 

Миколаїв   
 

 
 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43, статті 47 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4.2. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), 
враховуючи рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 3 "Про обрання 
першого заступника голови обласної ради", розпорядження голови обласної 
ради від 23 березня 2017 року № 17-рк "Про початок виконання обов'язків 
першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання 
Кухти І.В.", беручи до уваги особисті заяви депутатів обласної ради, обласна 
рада  

 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

1. Увести до складу постійних комісій обласної ради:  
 
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів – депутатів обласної ради сьомого скликання Крета Юрія 
Всеволодовича, Поліщук Тетяну Миколаївну; 

 
з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури – депутата обласної 
ради сьомого скликання Басса Владислава Анатолійовича. 

 
2. Вивести зі складу постійної комісії обласної ради з питань культури, 

науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту та увести до складу постійної комісії 
обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального 
розвитку села депутата обласної ради сьомого скликання Донченко Олену 
Віталіївну. 

 

Про внесення змін до складу 
постійних комісій обласної ради 

                                  Дванадцята сесія 
                                  сьомого скликання 
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3. Вивести зі складу постійної комісії обласної ради з питань промислової 

політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та 
розвитку інфраструктури та увести до складу постійної комісії обласної ради з 
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
депутата обласної ради сьомого скликання Фроленка Володимира 
Олександровича. 

 
4. Вивести зі складу постійної комісії з питань культури, науки і освіти, 

сім'ї та молоді, спорту та увести до складу постійної комісії обласної ради з 
питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури депутата обласної 
ради сьомого скликання Джупініна Юрія В`ячеславовича. 

 
5. Вивести зі складу постійної комісії обласної ради з питань промислової 

політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та 
розвитку інфраструктури депутата обласної ради сьомого скликання          
Кухту Івана Васильовича. 

 
6. Вивести зі складу постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій депутата 
обласної ради сьомого скликання Кротова Андрія Олександровича. 

 
7. Обрати секретарем постійної комісії обласної ради: 
 
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій – депутата обласної ради сьомого скликання Фроленка Володимира 
Олександровича; 

 
з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації – депутата обласної ради сьомого скликання 
Маріна Григорія Афанасійовича. 

  
 
 
 
 
Голова обласної ради               В.В. Москаленко 
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