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18 листопада вiдбулося перше пленарне засідання першої сесії обласної ради шостого
скликання.

У роботі сесії взяли участь голова облдержадміністрації, депутат обласної ради
Олександр Удовіченко, заступники голови облдержадміністрації, голови міських і
районних рад області, начальники обласних управлінь і служб, представники політичних
партій, громадських організацій, профспілок, журналісти.

Відповідно до Регламенту обласної ради відкрив засiдання голова обласної виборчої
комісії Павло Дробітько. Він офіційно оголосив результати виборів депутатів до обласної
ради, які відбулися 31 жовтня. Зокрема, було зазначено, що до обласної ради шостого
скликання увійшли представники 11 політичних сил: 56 – від Партії регіонів, 19 - від
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», 10 - від політичної партії «Совість України»,
8 – від політичної партії «Фронт Змін», по 7 від Компартії України та Соціалістичної партії
України, 6- від політичної партії «Сильна Україна», 3 – від Народної Партії, 2 – від
політичної партії «Наша Україна», по 1 – від Української народної партії та Селянської
партії України.

Після поіменного оголошення складу обласної ради, Павло Дробітько від імені обласної
виборчої комісії привітав новообраних депутатів із набуттям депутатських повноважень.

Інформацію голови обласної виборчої комісії Павла Дробітька депутати взяли до відома.

Далі ведення сесії депутати доручили тимчасовій президії в складі Олександра
Удовіченка, Володимира Марченка та Олександра Залужного.

1/2

Перше пленарне засідання першої сесії обласної ради

Вівторок, 30 листопада 2010, 16:53 - Останнє оновлення Четвер, 02 грудня 2010, 10:06

Олександр Удовіченко поінформував депутатів, що в ході підготовки до установчої сесії
відбулися збори депутатів та проведено політичні консультації. Відповідно до
Регламенту, прийнято рішення про утворення в обласній раді фракцій: «Партії регіонів»
(57 депутатів, керівник – Олександр Удовіченко), «Батьківщина» (19 депутатів, керівник
– Дмитро Хрістов), «Совість України» (10 депутатів, керівник – Олександр Залужний),
«Фронт Змін» (8 депутатів, керівник – Валерій Головко), Комуністичної партії України
(7депутатів, керівник – Олександр Масенко), Соціалістичної партії України (7 депутатів,
керівник – Степан Бульба), «Сильна Україна» (6 депутатів, керівник – Віктор Шадчнєв),
Народної Партії (керівник – Юрій Тараненко).

Наразі депутати визначили на порядку денному засідання обрання голови обласної ради,
першого заступника та заступника голови обласної ради.

Як очільник найбільшої фракції в обласній раді Олександр Удовіченко вніс на посаду
голови обласної ради кандидатуру Івана Момота. Альтернативних кандидатур внесено
не було. Депутата Олександр Масенко озвучив заяву фракції Комуністичної партії
України про відмову взяти участь у голосуванні при обранні керівництва обласної ради.

Переважною більшістю голосів головою Полтавської обласної ради шостого скликання
обрано Івана Момота. Першим заступником голови обласної ради став представник
фракції Партії регіонів Володимир Онищенко, заступником - представник політичної
партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Володимир Марченко.

Після узгодження пропозицій фракцій та депутатів щодо складу постійних комісій перша
сесія обласної ради продовжить роботу.
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