
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

28.04.2021                                         м. Полтава                                             № 98 

 

Про журі Премії Полтавської обласної 

ради імені М.В. Скліфосовського 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення пленарного засідання 

дев’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 12 квітня 

2018 року № 672 «Про заснування премій Полтавської обласної ради» (зі 

змінами та доповненнями): 

 

1. Затвердити журі з присудження Премії Полтавської обласної ради імені                           

М.В. Скліфосовського в складі: 

 

Голова журі:  

БІЛЕНЬКИЙ  

Олександр Юрійович 

 

голова Полтавської обласної ради 

Заступник голови журі: 

 

 

БЄЛОНОЖКО 

Олег Вячеславович 

 

заступник голови Полтавської обласної ради 

Секретар журі: 

 

 

ДУРДИКУЛИЄВА 

Ніна Іванівна 

в. о. директора КП «Полтавський обласний 

центр громадського здоров’я Полтавської 

обласної ради» 

Члени журі: 

 

 

КУДАЦЬКИЙ 

Олександр Миколайович 

голова постійної комісії Полтавської обласної 

ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (за згодою) 

 

ЖДАН 

Вячеслав Миколайович 

ректор Вищого державного навчального 

закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія, депутат Полтавської 

обласної ради (за згодою) 

 



2 

 

 

 

ЛИСАК 

Віктор Петрович 

директор Департаменту охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації (за згодою) 

 

СЕРЕДА 

Максим Володимирович 

 

депутат обласної ради, член постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення (за 

згодою) 

 

КОРНІЄНКО  

Людмила Василівна 

депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії Полтавської обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення (за згодою) 

 

ОГЛОБЛЯ 

Олександр Миколайович 

начальник відділу управління персоналом та 

медичними кадрами Департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації (за 

згодою) 

 

КУВІЧКА 

Олександр Іванович 

голова обласного комітету профспілки 

працівників охорони здоров’я України (за 

згодою) 

 

ГУДЗЕНКО 

Андрій Андрійович 

голова Полтавської обласної профспілкової 

організації профспілки працівників соціальної 

сфери України (за згодою) 

 

 

ДЕРБЕНЬОВ 

Олександр Володимирович 

голова Громадської ради при Полтавській 

обласній державній адміністрації (за згодою) 

 

 

РОГОВ 

Руслан Миколайович 

член Правління ГО «Полтавщина поряд», 

радник голови Полтавської обласної ради (за 

згодою) 
 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

Полтавської обласної ради від 08.05.2020 № 94 «Про журі Премії Полтавської 

обласної ради імені М.В. Скліфосовського». 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


