
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 Тридцять дев'ята 
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 
та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 06 серпня 2010 року 
№ 15, від 24 червня 2011 року № 6, від 12 квітня 2018 року № 13, від 05 липня 
2018 року № 19), відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно зі статтею 2.6.4. Регламенту Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 
18 грудня 2015 року № 1 (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                                                       Вікторія  МОСКАЛЕНКО 



 
 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
 

СКЛАД 
обласної конкурсної комісії  

з питань преміювання кращих механізаторів Миколаївщини 
 
 

Співголови конкурсної комісії 
 
СТАДНІК Олександр Васильович 
 

- голова облдержадміністрації 

МОСКАЛЕНКО Вікторія Вікторівна 
 

- голова обласної ради 

 

Заступники співголів конкурсної комісії 
 
 

СТАХЕВИЧ Тетяна Вікторівна 
 

- заступник голови 
облдержадміністрації 

САДРІДІНОВ Тахір Шамсідінович 
 

- перший 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 

ТАЛПА Михайло Володимирович 
 

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

ТВЕРДОЙ Віктор Петрович 
 

- начальник відділу господарського, 
комп’ютерного забезпечення та 
архівної роботи управління правової 
роботи та організаційного 
забезпечення департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

 
ХАНІН Артем Сергійович 

 
- 

 
начальник відділу правової роботи, 
організаційно-інформаційного 
забезпечення та контролю 
управління правової роботи та 
організаційного забезпечення 
департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації
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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. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
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