
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про погодження кандидатури В. Тищенка для нагородження  
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"», відповідно до 
рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури  
від 24 грудня 2020 року, 

 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
порушити клопотання перед Верховною Радою України про нагородження за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної 
політики в галузі освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців агропромислового 
комплексу, активну громадянську позицію та з нагоди відзначення Дня науки в 
Україні, 
 

Грамотою Верховної Ради України 
 

ТИЩЕНКА 
Володимира Миколайовича 

– завідувача кафедри селекції, насінництва і 
генетики Полтавської державної аграрної 
академії, доктора сільськогосподарських 
наук, професора. 

 

 

 

        ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про погодження кандидатури В. Тищенка для 

нагородження Грамотою Верховної Ради України»  

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань освіти, 

науки та культури. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: заохочення Тищенка Володимира Миколайовича Грамотою Верховної 

Ради України. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Клопотання Полтавської державної аграрної академії від 14 грудня  

2020 року № 01-09/107 про нагородження Грамотою Верховної Ради України 

В. Тищенка, завідувача кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської 

державної аграрної академії, доктора сільськогосподарських наук, професора. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проєкт рішення дасть змогу порушити клопотання перед Верховною 

Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України 

завідувача кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної 

аграрної академії, доктора сільськогосподарських наук, професора В. Тищенка 

за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію 

державної політики в галузі освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців 

агропромислового комплексу, активну громадянську позицію та з нагоди 

відзначення Дня науки в Україні. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Порушення клопотання перед Верховною Радою України про 

нагородження В. Тищенка 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. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Позиція заінтересованої сторони, а саме Полтавської державної аграрної 

академії, висловлена у поданому клопотанні та не потребує додаткового 

узгодження. 

 

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 В. Тищенка для 

нагородження Грамотою Верховної Ради України» надасть змогу відзначити 

вказану особу. 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань освіти, науки та культури О. ДІДЕНКО 

 


