
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про погодження кандидатури Н. Гранчак для нагородження  

Почесною грамотою Верховної Ради України  
 
 
 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту 

Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від  

15 грудня 2005 року № 3216-IV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 

України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України"» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та 

дотримання прав учасників АТО,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 

порушити клопотання перед Верховною Радою України про нагородження за 

високий патріотизм, активну волонтерську діяльність із матеріально-технічного 

забезпечення українських військових та надання гуманітарної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, які постраждали внаслідок російської збройної агресії 
 

Почесною грамотою Верховної Ради України 

 

ГРАНЧАК 

Наталію Степанівну 

– голову благодійної організації 

«Полтавський батальйон небайдужих», 

депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання. 
 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про погодження кандидатури Н. Гранчак для 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України»  

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, 

зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

 

Мета: порушення клопотання перед Верховною Радою України про 

нагородження Гранчак Наталії Степанівни Почесною грамотою Верховної Ради 

України. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Лист благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих»  

від 23 листопада 2022 року № 520. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проєкт рішення дасть змогу порушити клопотання перед Верховною 

Радою України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 

голови благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих», депутата 

Полтавської обласної ради восьмого скликання Н. Гранчак за високий патріотизм, 

активну волонтерську діяльність із матеріально-технічного забезпечення українських 

військових та надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які 

постраждали внаслідок російської збройної агресії. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Порушення клопотання перед Верховною Радою України про 

нагородження Н. Гранчак Почесною грамотою Верховної Ради України. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року  

№ 3216-IV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про 

Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України"». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позицій зацікавлених органів.  
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення консультації з громадськістю. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

корупційні ризики. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення «Про погодження кандидатури Н. Гранчак для 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України» надасть змогу 

відзначити вказану особу. 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, депутатської  

діяльності, цифрового розвитку,  

інформаційної сфери, зв’язків  

з громадськістю та дотримання прав  

учасників АТО Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ 


