
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

(десята сесія  восьмого скликання ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня 2021 року      
 

Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Лубни» 

 

  

Розглянувши депутатське звернення Народного депутата України 

А.О.Ляшенко від 24.12.2020 р. та клопотання Відокремленого підрозділу 

Організації ветеранів України у Лубенській територіальній громаді від 

06.07.2021 р. про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Лубни» 

Малій Ніні Володимирівні (посмертно), враховуючи рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради від 28.07.2021 р. № 170 «Про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Лубни» Малій Ніні Володимирівні 

(посмертно)», відповідно до статті  4 Статуту територіальної громади міста 

Лубен, рішення Лубенської міської ради від 23.11.2012 р. «Про затвердження 

Положення про звання «Почесний громадянин міста Лубни» в новій 

редакції», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Лубни» Малій 

Ніні Володимирівні (посмертно). 

2. Вручення відзнаки Почесного громадянина провести членам сім’ї 

померлої відповідно до Положення про звання «Почесний громадянин міста 

Лубни» 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку та протидії корупції. 

 

 

Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до 

 

рішення Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 року «Про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Лубни» 

  

Рішення приймається з метою відзначення вагомого особистого внеску  

Малій Ніни Володимирівни у розвиток вітчизняної журналістики, розвиток 

радіомовлення на Лубенщині, відзначення активної громадської діяльності. 

Після закінчення Київського державного університету імені 

Т.Г.Шевченка у 1973 році Ніна Володимирівна розпочала свою трудову 

діяльність кореспондентом-організатором редакції Лубенської міськрайонної 

газети «Ленінська зоря».  

У  1992 році Малій Н.В.  почала працювати  у сфері радіомовлення, а 

саме - відповідальним редактором міської редакції радіо в м.Лубни. З 2004 

року по 2008 рік  Ніна Володимирівна  директор комунальної установи – 

редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни». 

Під її керівництвом  проведено модернізацію та технічне 

переобладнання приміщення установи, закуплено нове устаткування та 

апаратуру, придбано нові сучасні компʼютери. 

За вагомий внесок у розвиток журналістики у 1988 році Ніні 

Володимирівні присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». 

За її безпосередньої участі створено 4-х серійний фільм з історичного 

минулого міста Лубни. За озвучення цього фільму у 2001 році Ніні 

Володимирівні  присвоєно літературно-мистецьку премію ім.Володимира 

Малика. 

13 грудня 2020 року Ніна Володимирівна померла. 

Пропонується присвоїти Малій Ніні Володимирівні звання «Почесний 

громадянин міста Лубни» (посмертно). 

 

 

 

Начальник загального відділу                                                    С.А.Зот 
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