
Загальна інформація і персональний склад 
 

Погоджувальна рада Пологівської міської ради є дорадчо-

погоджувальним колегіальним органом ради, який формується для 
попереднього розгляду порядку денного пленарного засідання (сесії) і 
узгодження організаційних питань роботи ради. До складу Погоджувальної 
ради входять: міський голова, секретар ради, керівники депутатських 
фракцій, голови постійних комісій. 

 
Персональний склад Погоджувальної ради: 
Ю. КОНОВАЛЕНКО – Пологівський міський голова; 
Н. КОШЕЛЬ – секретар ради; 
І. ДАДІАНІ – голова депутатської фракції «Слуга народу»; 
Р. КРАВЧЕНКО - голова постійної комісії з питань освіти, культури, 

спорту, охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики; 
М. МАЛИШ – голова депутатської фракції Пологівської районної 

організації Партії ветеранів Афганістану; 
В. РОМАНЦОВА – голова постійної комісії з питань земельних 

відносин, місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього 
природного середовища; 

М. РЯБКО – голова депутатської фракції ПП «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина»; 

С. СЛАВНИЙ – голова депутатської фракції ПП «Європейська 
солідарність»; 

І. СНІЖКО – голова депутатської фракції ПП «Наш край», голова 
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку; 
І. УСАНОВ – голова депутатської фракції ПП «Опозиційна платформа 

– «За життя», голова постійної комісії з питань комунальної власності, 
інфраструктури, будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-

комунального господарства; 
І. ЧЕСНОКОВ - голова депутатської фракції регіональної організації 

ПП «Опозиційний блок», голова постійної комісії з питань законності, 
запобігання корупції, захисту прав людини, депутатської діяльності, етики та 
регуляторної політики; 

Д. ЧОКНАДІЙ - голова депутатської фракції ПП «Нова політика»; 
С. ЧОКНАДІЙ – голова постійної комісії з питань інвестиційної 

політики, підприємництва та торгівлі. 
 
Витяг з Регламенту Пологівської міської ради (затверджений 

Рішенням №20 від 24 грудня 2020 року) 
 
Стаття 13. Погоджувальна комісія Ради 

http://mradapology.gov.ua/zagalna_informatsiia_i_personalnii_sklad/


1. Погоджувальна комісія рада представників депутатських груп і 
фракцій Ради (надалі – Погоджувальна рада) створюється як дорадчо-

погоджувальний колегіальний орган для попереднього розгляду порядку 
денного сесії, пленарних засідань, підготовки організаційних питань роботи 
ради; 

2. До складу Погоджувальної ради з правом ухвального голосу входять 
голова та секретар ради, голови постійних депутатських комісій, а також 
представники депутатських груп і фракцій від кожної повної п’ятірки 
депутатів в складі груп і фракцій, але не менше ніж по одному представнику; 

3. При визначенні кількості представників депутатської фракції у 
Погоджувальній Раді кожен депутат приймається в розрахунок чисельності 
депутатів фракції, незалежно від одночасного входження до складу 
депутатських груп. Депутат, що входить до складу кількох депутатських 
груп, враховується при визначенні кількості представників депутатської 
групи у Погоджувальній Раді лише від однієї депутатської групи за вибором 
депутата; 

4. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради голова, а у разі його 
відсутності – секретар Ради. У випадку відсутності голови та Секретаря Ради, 
головує на засіданні обраний Погоджувальною Радою її член. Рішення 
приймаються більшістю голосів від загального складу; 

5. Погоджувальна Рада проводить свою роботу у формі засідань. 
Засідання Погоджувальної Ради є правомочним за умови присутності не 
менше половини її складу; 

6. Погоджувальна Рада: 
6.1. Розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи, розкладу та 

порядку денного пленарних засідань сесії ради; 
6.2. Обговорює кандидатів на зняття з посади та обрання на посади 

голів постійних комісій; 
6.3. Вносить пропозиції щодо скликання позачергового пленарного 

засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту; 
6.4. Розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення 

присутності депутатів на пленарних засіданнях; 
6.5. Розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до 

цього Регламенту. 
7. Голова враховує рішення Погоджувальної Ради під час формування 

порядку денного пленарного засідання та при внесенні кандидатур осіб, які 
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження 
Радою. 

  

 


