
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.11.2020                                           м. Полтава                                           № 251 

15.03.2021 м. Полтава № 56 

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної ради від 26.05.2020 

№ 109 «Про склад журі Премії 

Полтавської обласної ради імені 

Панаса Мирного» 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 12 квітня 2018 року № 672 

«Про заснування премій Полтавської обласної ради», враховуючи кадрові зміни 

Полтавської обласної ради: 

 

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 26.05.2020 

№ 109 «Про склад журі Премії Полтавської обласної ради імені Панаса 

Мирного», затвердивши новий склад журі з присудження Премії Полтавської 

обласної ради імені Панаса Мирного: 

 

Голова журі: 

 

 

БІЛЕНЬКИЙ  

Олександр Юрійович 

 

голова Полтавської обласної ради 

Заступник голови журі: 

 

 

РУРОЄВА 

Лілія Олександрівна 

 

заступник голови Полтавської обласної 

ради 

Секретар журі: 

 

 

ТЮТЮННИК 

Ольга Дмитрівна 

науковий співробітник Полтавського 

літературно-меморіального музею Панаса 

Мирного (за згодою) 

Члени журі: 

 

 

ДІДЕНКО 

Олег Григорович 

голова постійної комісії Полтавської 

обласної ради з питань освіти, науки та 
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культури (за згодою) 

 

ВАСИЛЕНКО 

Марина Григорівна 

 

 

заступник голови постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань освіти, 

науки та культури (за згодою) 

 

ФЕДОРОВА 

Марина Анатоліївна 

 

завідувачка відділу краєзнавства 

Полтавської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Івана Петровича 

Котляревського (за згодою) 

 

КІРЯЧОК 

Наталія Василівна 

 

голова Полтавської обласної організації 

Національної спілки письменників України 

(за згодою) 

 

КОБА 

Лариса Юріївна 

 

головний редактор обласної газети «Село 

полтавське» (за згодою) 

 

МЕЛЕШКО 

Віра Анатоліївна 

завідувач кафедри української літератури 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка  

(за згодою) 

 

ЗАВАЛІЙ 

Світлана Борисівна 

 

директор Полтавського літературно-

меморіального музею Панаса Мирного 

(за згодою) 

 

САМОЙЛЕНКО 

Юрій Олексійович 

 

голова Полтавської обласної організації 

Національної спілки художників України 

(за згодою) 

 

СОКОЛОВ 

Дмитро Олександрович 

директор комунальної установи «Обласний 

центр народної творчості та культурно-

освітньої роботи Полтавської обласної 

ради» (за згодою) 

 

СУПРУНЕНКО 

Олександр Борисович 

директор Полтавського краєзнавчого музею 

імені Василя Кричевського (за згодою). 

 

 

2. Пункт 1 розпорядження голови обласної ради від 26.05.2020 № 109 

«Про склад журі Премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного» 

вважати таким, що втратив чинність. 
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3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на відділ 

інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату 

обласної ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 


