ВІДОМОСТІ
щодо загального складу Олександрійської міської ради і фактичної кількості депутатів
першого - восьмого скликань
Скликання
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Перше
(27.03.1990 –
22.07.1994)

140

146*

Примітки

Вибори
відбулися
04.03.1990,
18.03.1990,
20.04.1990,
16.06.1990,
30.06.1990.
КОРІНЬ
М.М.,
обраний
по
виборчому округу № 2, достроково
припинив депутатські повноваження на 9
сесії міської ради 20.09.1991 на підставі
власної заяви.
БІДЕНКО
О.М.,
обраний
по
виборчому округу № 5, достроково
припинив депутатські повноваження на
14 сесії міської ради 28.05.1993 на
підставі власної заяви.
СЕВІДОВ
А.А.,
обраний
по
виборчому округу № 14, достроково
припинив депутатські повноваження на 5
сесії міської ради 18.01.1991 на підставі
власної заяви
та
у зв’язку
з
неможливістю суддів бути депутатами.
РУДЕНКО
О.П.,
обраний
по
виборчому округу № 31, достроково
припинив депутатські повноваження на 6
сесії міської ради 22.03.1991 на підставі
власної заяви у зв’язку з виїздом з міста.
ВОДОЛАЗКІН О.С., обраний по
виборчому округу № 53, достроково
припинив депутатські повноваження на 6
сесії міської ради 22.03.1991 у зв’язку з
обранням членом виконавчого комітету.
ЧЕРНОВ
М.А.,
обраний
по
виборчому округу № 62, депутатські
повноваження достроково припинені на
14 сесії міської ради 28.05.1993 у зв’язку
зі смертю.
КРАВЧЕНКО Н.П., обрана по
виборчому округу № 89, достроково
припинила депутатські повноваження на
14 сесії міської ради 28.05.1993 у зв’язку
з виїздом за межі міської Ради.
ГАЛЕНКО
С.В.,
обраний
по
виборчому округу № 104, достроково
припинив депутатські повноваження на
10 сесії міської ради 05.03.1992 на
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підставі власної заяви.
ВЛАСЕНКО І.Ф., обраний по
виборчому округу № 115, депутатські
повноваження визнані на 6 сесії міської
ради
22.03.1991.
Депутатські
повноваження достроково припинені на
14 сесії міської ради 28.05.1993 у зв’язку
зі смертю.
ТИХАНСЬКИЙ В.Т., обраний по
виборчому округу № 126, достроково
припинив депутатські повноваження на 6
сесії міської ради 22.03.1991 на підставі
власної заяви у зв’язку з виїздом з міста.
ЦИШКОВСЬКИЙ О.О., обраний по
виборчому округу № 135. Депутатські
повноваження достроково припинені
28.07.1991 у зв’язку зі смертю.
КУЩ В.І.*, обраний по виборчому
округу № 136, достроково припинив
депутатські повноваження 22.05.1990 у
зв’язку з його обранням на посаду
першого
заступника
голови
міськвиконкому.
* У поточному скликанні обирався
депутатом двічі по виборчим округам
№ 136 та № 135.
Друге
(22.07.1994 04.04.1998)

Третє
(04.04.1998 09.04.2002)

30

40

31

42

ХОДА С.К., обраний
округу № 9. Депутатські
достроково припинені
зв’язку зі смертю.
Замість
нього
ГУРЕЦЬКИЙ В.Й.,
повноваження визнані на
ради 24.02.1995.

по виборчому
повноваження
21.10.1994 у
обраний
депутатські
3 сесії міської

БОРТНЯК
О.А.,
обраний
по
виборчому округу № 11, достроково
припинив депутатські повноваження на
13 сесії міської ради 28.05.1999 у зв’язку
з обранням членом виконавчого комітету
та керуючим справами виконавчого
комітету Олександрійської міської ради.
Замість нього обраний СТАСЮК Л.П.,
депутатські повноваження визнані на 19
сесії міської ради 12.11.1999.
ТАРАНЕНКО О.К., обраний по
виборчому округу № 28. Депутатські
повноваження достроково припинені у

Скликання

Загальний
склад ради

Кількість
депутатів
протягом
скликання

Примітки

квітні 2000 року у зв’язку зі смертю.
Замість
нього
обраний
ТУРСЬКИЙ А.В.,
депутатські
повноваження визнані на 28 сесії
Олександрійської
міської
ради
08.06.2000.
Четверте
(09.04.2002 25.04.2006)

40

44

ЛАРІНА Н.Б., обрана по виборчому
округу
№ 22,
достроково
склала
депутатські повноваження на 3 сесії
міської ради 07.06.2002 у зв’язку з
обранням 19.04.2002 членом виконавчого
комітету Олександрійської міської ради
та заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
начальником управління освіти міської
ради.
Замість
неї
обраний
ОСІНСЬКИЙ О.В.,
депутатські
повноваження визнані на 8 сесії міської
ради 29.10.2002.
Депутатські повноваження достроково
припинені у зв’язку зі смертю 07.11.2002.
Замість
нього
обраний
КУКУРУЗА В.З.,
депутатські
повноваження визнані на 14 сесії
Олександрійської
міської
ради
06.05.2003.
Депутатські повноваження достроково
припинені у зв’язку з обранням
20.07.2003
Пантаївським
селищним
головою.
Замість
нього
обраний
ТКАЧЕНКО О.А.,
депутатські
повноваження визнані на 25 сесії
Олександрійської
міської
ради
27.11.2003.
БОЛІЛИЙ
П.О.,
обраний
по
виборчому округу № 31, депутатські
повноваження достроково припинені у
березні 2005 року у зв’язку зі смертю.
Замість нього обраний ТЕЛЮК О.М.,
депутатські повноваження визнані на 50
сесії Олександрійської міської ради
26.08.2005.

П’яте
(25.04.2006 –
12.11.2010)

50

57

БАЧИНСЬКИЙ В.М., обраний від
Партії
регіонів,
депутатські
повноваження достроково припинені на 2
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сесії міської ради 05.05.2006 у зв’язку з
обранням членом виконавчого комітету
Олександрійської міської ради
та
призначенням заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
ГЛОВАЦЬКИЙ В.Г., обраний від
«Блоку
Юлії
Тимошенко»,
член
Всеукраїнського
об’єднання
«Батьківщина»,
депутатські
повноваження достроково припинені
відповідно до рішення міської ради від
16.10.2009 № 1189 «Про дострокове
припинення
повноважень
депутата
Олександрійської
міської
ради
Гловацького В.Г.».
ГРИЦЕНКО С.П., обраний від Партії
регіонів,
член
Партії
регіонів,
депутатські повноваження достроково
припинені 26.06.2009 на 70 сесії міської
ради у зв’язку з обранням членом
виконавчого комітету Олександрійської
міської
ради
та
призначенням
заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
КОСТЕНКО В.Г., обраний від Партії
регіонів,
член
Партії
регіонів,
депутатські повноваження достроково
припинені 30.11.2007 на 39 сесії міської
ради відповідно до рішення ХІ партійної
конференції міської організації Партії
регіонів від 25.10.2007.
КОСТЕНКО М.Г., обрана від Партії
регіонів,
член
Партії
регіонів,
депутатські повноваження достроково
припинені 30.11.2007 на 39 сесії міської
ради відповідно до рішення ХІ партійної
конференції міської організації Партії
регіонів від 25.10.2007.
ЛИТОВЧЕНКО В.В., обраний від
Партії регіонів, член Партії регіонів,
депутатські
повноваження
визнані
30.11.2007 на 39 сесії міської ради.
Депутатські повноваження достроково
припинені 26.06.2009 на 70 сесії міської
ради у зв’язку з обранням членом
виконавчого комітету Олександрійської
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міської ради та призначенням керуючим
справами
виконавчого
комітету
Олександрійської міської ради.
МІРОШНИЧЕНКО Л.Г., обрана від
Партії
регіонів,
позапартійна.
Депутатські повноваження достроково
припинені у зв’язку зі смертю 13.07.2008.
ТЕЛЮК О.М., обраний від Блоку
«Наша
Україна»,
депутатські
повноваження достроково припинені
13.02.2008 на 45 сесії міської ради у
зв’язку з обранням членом виконавчого
комітету Олександрійської міської ради
та першим заступником міського голови з
питань діяльності виконавчих органів
ради.
ТУРЧЕНЕНКО В.М., обраний від
«Блоку Юлії Тимошенко», депутатські
повноваження достроково припинені
06.05.2006 на 2 сесії міської ради у
зв’язку з обранням членом виконавчого
комітету Олександрійської міської ради
та заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
ГАРАЩЕНКО О.В., обраний від
Партії регіонів, член Партії регіонів,
депутатські
повноваження
визнані
12.09.2006 на 9 сесії міської ради.
ГОЛОВАЧОВА О.В., обрана від Партії
регіонів,
член
Партії
регіонів,
депутатські
повноваження
визнані
30.11.2007 на 39 сесії міської ради.
ДАНДА Т.В., обрана від Блоку «Наша
Україна»,
член
політичної
партії
«Народний
союз
Наша
Україна»,
депутатські
повноваження
визнані
15.02.2008 на 46 сесії міської ради.
КРАВЧЕНКО Б.Є., обраний від Партії
регіонів,
депутатські
повноваження
визнані 21.11.2008 на 60 сесії міської
ради.
МАРТИНЯК В.О., обрана від Партії
регіонів,
член
Партії
регіонів,
депутатські
повноваження
визнані
26.06.2009 на 70 сесії міської ради.
МАСЛОВ М.В., обраний від Партії
регіонів,
депутатські
повноваження
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визнані 26.06.2009 на 70 сесії міської
ради.
Шосте
(12.11.2010 –
04.12.2015)

50

52

БУЗА М.С., обраний на виборах
депутатів місцевих рад 14 листопада
2010 року у одномандатному виборчому
окрузі № 22.
БУЦ О.М., обрана на виборах депутатів
місцевих рад 31 жовтня 2010 року у
багатомандатному виборчому окрузі
(повноваження
депутата
визнані
07.12.2012
після
дострокового
припинення
повноважень
депутата
міської ради Мельника В.І.).
КУДРЯ В.І., обраний на виборах
депутатів місцевих рад 31 жовтня 2010
року у багатомандатному виборчому
окрузі. Рішенням міської ради від
29.12.2012 № 852 повноваження депутата
дострокового припинені.
МЕЛЬНИК В.І., обраний на виборах
депутатів місцевих рад 31 жовтня 2010
року у багатомандатному виборчому
окрузі. Рішенням міської ради від
30.11.2012 № 792 повноваження депутата
дострокового припинені.

Сьоме
(04.12.2015 –
04.12.2020)

36

37

КОЛОМІЙЦЕВ А.О., обраний на
виборах депутатів місцевих рад 25
жовтня 2015 року у багатомандатному
виборчому окрузі від Олександрійської
міської організації ПАРТІЇ «БЛОК
ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ», достроково склав
повноваження 08.05.2018.
ЮНАК А.М., обраний на виборах
депутатів місцевих рад 25 жовтня 2015
року у багатомандатному виборчому
окрузі від Олександрійської міської
організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»,
повноваження визнані на 51 сесії міської
ради 05.10.2018.

Восьме
(04.12.2015 – т.ч.)

38

39

КУЗЬМЕНКО Т.В., обрана на виборах
депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020
року від Кіровоградської обласної
організації
політичної
партії
«ПРОПОЗИЦІЯ»
у
єдиному
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багатомандатному виборчому окрузі.,
достроково
склала
повноваження
04.01.2021 у зв’язку з призначенням
старостою сіл Головківка та Іванівка.
ЯРОШЕВСЬКИЙ А.В., обраний на
виборах депутатів місцевих рад 25
жовтня 2020 року від Кіровоградської
обласної організації політичної партії
«ПРОПОЗИЦІЯ» у територіальному
виборчому окрузі № 2., повноваження
визнані на 4 сесії міської ради
27.01.2021.
Всього
за вісім скликань

-
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