
Доопрацьований проєкт 
рішення станом на 
06 вересня 2022 року

У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я

Про делегування представників від Одеської обласної ради до органів
заснування та управління установи «Агенція регіонального розвитку

Одеської області»

Відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України від 05 лютого 2015 року
№ 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», розпорядження
голови Одеської   обласної   державної   адміністрації   від   30   жовтня
2020   року № 765/од-2020 «Про заснування Агенції регіонального розвитку
Одеської області», рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року
№ 49-VІІI «Про залучення Одеської обласної ради у якості співзасновника
установи  «Агенція  регіонального  розвитку  Одеської  області»  з  метою
створення умов для підвищення ефективності реалізації державної політики у
сфері регіонального розвитку обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити голову Одеської обласної ради VIII скликання
Діденка  Григорія  Віталійовича  представляти  інтереси  Одеської  обласної
ради,  що  є  співзасновником установи «Агенція регіонального розвитку
Одеської області»,  при  вирішенні  питань,  що  належать  до  виключної
компетенції органу заснування.

2. Затвердити  новий  перелік  осіб  для  включення  їх  до  складу
Наглядової ради  установи  «Агенція  регіонального  розвитку  Одеської
області» згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань економіки, промисловості, підприємництва,
регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

Проєкт  рішення  підготовлено
юридичним управлінням апарату
обласної ради та внесено  на  розгляд
Одеської обласної ради головою обласної
ради



Додаток
до рішення обласної ради
від                                 
№                         

Перелік осіб для внесення до складу Наглядової ради установи «Агенція
регіонального розвитку Одеської області»

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
особи

Посада

1 Вітікач Віталій Вікторович - депутат Одеської обласної ради

2 Каптур Олег Олександрович - депутат Одеської обласної ради

3 Лейвиков Сергій Маркович - радник голови Одеської обласної  ради

4 Юрченко Ольга Василівна - радник голови Одеської обласної  
ради

5 Корольов Марат Валентинович - депутат Одеської обласної ради,  
голова постійної комісії з питань 
економіки, промисловості, 
підприємництва, регуляторної 
політики та інвестиційної діяльності

6 Дімова Оксана Валентинівна - депутат Одеської обласної ради, 
голова постійної комісії з питань 
межрегіонального і міжнародного 
співробітництва

7 Волканов Валентин Дмитрович - депутат Одеської обласної ради,  
голова постійної комісії з питань 
екології, природокористування, 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків 

8 Радковський Олег
Володимирович 

- перший заступник голови Одеської 
обласної ради

9 Дерев’янко Микола
Миколайович 

- депутат Одеської обласної ради,  
голова постійної комісії з питань 
управління майном спільної 
власності територіальних громад 
області


