
 
 

 

 

 

 

 

     

 
Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 16 жовтня 2009 року № 16 
«Про обласну премію імені Федора 
Іванова - Героя України»  

        Двадцять перша  
        позачергова сесія 
        сьомого скликання 

 
 
 Заслухавши інформацію директора департаменту агропромислового 
розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Піскун О.В. щодо 
необхідності внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 
№ 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України» (зі змінами, 
внесеними рішеннями обласної ради від 06 серпня 2010 року № 15 та від                       
24 червня 2011 року № 6), відповідно до пункту 16 частини першої статті              
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2.6.4. 
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання (зі змінами та 
доповненнями) обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести зміни до пункту 3 рішення обласної ради  від 16 жовтня 2009 
року № 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова – Героя України», 
затвердивши склад обласної конкурсної комісії з питань преміювання кращих 
механізаторів Миколаївщини у редакції, що додається. 

 
 
 
 

 
 

Голова обласної ради                                                                  В.В. Москаленко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
 
 

СКЛАД 
обласної конкурсної комісії  

з питань преміювання кращих механізаторів Миколаївщини 
 
 

Співголови конкурсної комісії 
 
Савченко  
Олексій Юрійович 
 

- 
 

голова облдержадміністрації 

Москаленко  
Вікторія Вікторівна 

- голова обласної ради 

 

 
Заступники співголів конкурсної комісії 
 

Бонь  
В’ячеслав Валентинович 
 

- перший заступник голови облдержадміністрації 

Кротов 
Андрій Олександрович  

 
- 

 
заступник голови обласної ради 

 

Секретар конкурсної комісії 
 

Піскун  
Олена Віталіївна 

- директор департаменту  агропромислового 
розвитку  облдержадміністрації 

 

Члени конкурсної комісії 
 

Денега 
Анатолій Леонідович 

- виконувач обов’язків директора Миколаївського 
науково-дослідного центру  продуктивності 
АПК (за узгодженням) 
 

Донченко  
Олена Віталіївна 

- депутат обласної  ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин  та соціального розвитку 
села 
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Іванова  
Надія Валеріївна 

- депутат обласної ради, голова постійної комісії 
обласної ради з питань культури, науки і освіти, 
сім'ї та молоді, спорту 
 

Казарін 
Олександр Олексійович 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального 
будівництва 
 

Кормишкін 
Юрій Анатолійович 

- депутат обласної ради, голова постійної комісії 
обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин  та соціального розвитку 
села 
 

Садрідінов  
Тахір  Шамсідінович 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
 

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 
 

Твердой  
Віктор Петрович 

- заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації – начальник управління 
розвитку агропромислового виробництва, 
охорони праці та виставкової діяльності 
 

Христо 
Едуард  Костянтинович 

- завідувач сектору реєстрації 
сільськогосподарської  техніки  головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Миколаївській області (за узгодженням) 
 

Ясинський 
Олександр Миколайович 

- депутат обласної ради, заступник голови 
постійної комісії обласної ради з питань 
аграрної політики, земельних відносин та 
соціального розвитку села. 

 
 


