
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

28.04.2021                                         м. Полтава                                             № 100 
 

 

Про оголошення Подяки  

Полтавської обласної ради 
 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням другої сесії обласної ради  

від 29 грудня 2020 року № 87 «Про відзнаки Полтавської обласної ради»: 
 

1. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 
 

– за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до своїх 

службових обов’язків та з нагоди 60-річчя від дня народження (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Чепурка) 
 

АНДРЕНКУ 

Володимиру Миколайовичу 

– водію автотранспортних засобів  

1 класу Комунального автотранспорт-

ного підприємства Полтавської 

обласної рад; 
 

– за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових 

обов’язків та значний особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської 

молоді Полтавщини (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної 

ради О. Лемешка) 
 

ЛАХАЧ  

Тамарі Олександрівні 

– директору Комунального закладу 

Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді»; 
 

– за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових 

обов’язків та значний особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської 

молоді Полтавщини (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної 

ради О. Лемешка): 
 

БИКОВУ  

Валерію Олександровичу 

– заступнику директора Комунального 

закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
 

ДАНИЛЕНКО  

Ірині Сергіївні 

– керівнику гуртка Комунального 

закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
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КОВАЛЕНКО  

Лідії Михайлівні 

– заступнику директора з навчально-

виховної роботи Комунального 

закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
 

НАГОРНОМУ  

Віталію Віталійовичу 

– методисту Комунального закладу 

Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
 

САЛЮК  

Наталії Віталіївні 

– методисту Комунального закладу 

Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
 

ЦЕХМІСТРО  

Ніні Яківні 

– методисту Комунального закладу 

Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
 

ЯЩЕНКО  

Яні Костянтинівні 

– секретарю Комунального закладу 

Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді»; 
 

– за плідну співпрацю з Полтавською обласною Малою академією 

наук, високий професіоналізм та значний особистий внесок у розвиток 

обдарованої учнівської молоді Полтавщини під час проведення II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка): 
 

БАБЕНКО  

Людмилі Леонідівні 

– докторці історичних наук, 

завідувачці кафедри історії України 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, 
 

БЕЗДІТЬКУ  

Борису Миколайовичу 

– керівнику гуртка Комунального 

закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія 

наук учнівської молоді», 
 

БОЖКУ  

Володимиру Миколайовичу 

– доктору юридичних наук, доценту, 

завідувачу кафедри конституційного, 

адміністративного, екологічного та 

трудового права Полтавського 
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юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 
 

БОЙКУ 

Дмитру Миколайовичу 

– доктору медичних наук, професору, 

завідувачу кафедри фізичного 

виховання та здоров’я, фізичної 

терапії, ерготерапії з спортивною 

медициною та фізичною реабілітацією 

Української медичної стоматологічної 

академії,  
 

БОРОДЕНКО  

Олені Анатоліївні 

– кандидату історичних наук, доценту, 

доценту кафедри історії України 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, 
 

БУНЯКІНІЙ  

Наталії Володимирівні 

– кандидату хімічних наук, доценту, 

доценту кафедри хімії та фізики 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ВАСИЛЬЄВІЙ  

Ользі Олександрівні 

– кандидату сільськогосподарських 

наук, доценту, професору кафедри 

технологій дрібного тваринництва 

Полтавської державної аграрної 

академії, 

 

ВІТРИНСЬКІЙ 

Олені Володимирівні 
 

– кандидатці історичних наук, 

ГАПОН  

Світлані Василівні 

– доктору біологічних наук, 

професору, професору кафедри 

ботаніки, екології та методики 

навчання біології Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

ГОЛІКУ  

Юрію Степановичу 

– кандидату технічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри 

теплогазопостачання, вентиляції та 

теплоенергетики Національного 

університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка»,  
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ГОЛОВАНОВІЙ  

Ірині Анатоліївні 

– доктору медичних наук, професору, 

завідувачу кафедри соціальної 

медицини, громадського здоров’я, 

організації та економіки охорони 

здоров’я з лікарсько-трудовою 

експертизою Української медичної 

стоматологічної академії,  
 

ГОЛОВІНІЙ  

Наталії Ігорівні 

– кандидату філософських наук, 

доценту, завідувачці кафедри філософії 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка,  
 

ГРИНЬОВІЙ 

Марині Вікторівні 

– доктору педагогічних наук, 

професору кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту імені 

І. А. Зязюна, декану природничого 

факультету Полтавського національ-

ного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, 
 

ДАВИДЕНКО  

Людмилі Павлівні 

– кандидату хімічних наук, доценту, 

доценту кафедри хімії та фізики 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка»,  
 

ЄГОРИЧЕВІЙ  

Світлані Борисівні 

– доктору економічних наук, 

професору кафедри фінансів, 

банківського бізнесу та оподаткування 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ЄРМАКОВУ  

Вячеславу Володимировичу 

– кандидату географічних наук, 

доценту кафедри географії та методики 

її навчання Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 

 

ЗАКАЛЮЖНОМУ  

Віктору Марковичу 

– кандидату геолого-мінералогічних 

наук, доценту, доценту кафедри 

біології та основ здоров’я людини 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка,  
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ІВАНКУ  

Володимиру Вікторовичу 

– кандидату фізико-математичних 

наук, доценту кафедри загальної 

фізики і математики фізико-

математичного факультету 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, 
 

КІРЯЧОК  

Наталії Василівні 

– поетесі, прозаїку, громадській діячці, 

голові Полтавської обласної 

організації Національної спілки 

письменників України, 
 

КОНЄВІЙ  

Тетяні Михайлівні 

– кандидату філологічних наук, 

доценту, доценту кафедри світової 

літератури Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

КОРОЛЬ  

Тетяні Григорівні 

– кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри української, 

іноземної мов та перекладу Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки й 

торгівлі», 
 

КУЛИК  

Вікторії Анатоліївні 

– доктору економічних наук, 

професору, професору кафедри 

бухгалтерського обліку та 

економічного контролю Полтавської 

державної аграрної академії, 
 

КУЛИКУ  

Максиму Івановичу 

– доктору сільськогосподарських наук, 

доценту кафедри селекції, насінництва 

та генетики Полтавської державної 

аграрної академії, 
 

КУЛЬЧІЮ  

Олегу Олександровичу 

– кандидату юридичних наук, доценту 

кафедри правознавства Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», 

 

ЛАШКУ  

Сергію Петровичу 

– кандидату геологічних наук, доценту 

кафедри геодезії, землевпорядкування 

та кадастру Кременчуцького 

національного університету імені 

Михайла Остроградського, 
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ЛЕНСЬКІЙ  

Світлані Василівні 

– доктору філологічних наук, доценту 

кафедри української літератури 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, 
 

ЛІТВІНОВІЙ 

Ользі Володимирівні 

– кандидату психологічних наук, 

доценту кафедри психології, 

педагогіки та філософії 

Кременчуцького національного 

університету імені Михайла 

Остроградського, 
 

ЛОБУРЦЮ  

Анатолію Тимофійовичу 

– кандидату фізико-математичних 

наук, доценту, доценту кафедри хімії 

та фізики Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ЛОКЕС-КРУПЦІ  

Терезії Петрівні 

– кандидату ветеринарних наук, 

доценту, доценту кафедри терапії імені 

професора П.І. Локеса Полтавської 

державної аграрної академії, 
 

НЕПОКУПНІЙ  

Тетяні Андріївні 

– кандидату економічних наук, 

доценту кафедри політекономії фізико-

математичного факультету 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, 
 

ОРИСЕНКУ  

Олександру Вікторовичу 

– кандидату технічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри будівельних 

машин і обладнання Національного 

університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка», 
 

ОРЛОВІЙ  

Ользі Василівні 

– кандидату педагогічних наук, 

доценту, доценту кафедри світової 

літератури Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 

 

ПАСЕНКО  

Альоні Вікторівні 

– кандидату технічних наук, доценту 

кафедри біотехнологій та біоінженерії 

Кременчуцького національного 

університету імені Михайла 

Остроградського, 
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ПЕРЕДЕРІЙ 

Ірині Григоріївні 

– доктору історичних наук, професору, 

завідувачу кафедри українознавства, 

культури та документознавства 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ПИВОВАР  

Ніні Михайлівні 

– доценту кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту імені 

І.А. Зязюна Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

ПИСАРЕНКУ  

Павлу Вікторовичу 

– доктору сільськогосподарських наук, 

професору, професору кафедри 

землеробства та агрохімії імені 

В.І. Сазанова, професору кафедри 

екології, раціонального 

природокористування та захисту 

довкілля, першому проректору 

Полтавської державної аграрної 

академії, 
 

ПОПОВУ  

Станіславу Вячеславовичу 

– кандидату технічних наук, доценту, 

старшому науковому співробітнику, 

доценту кафедри галузевого 

машинобудування Полтавської 

державної аграрної академії, 
 

ПУШКУ  

Олександру Олександровичу 

– письменнику, лікарю, громадському 

діячу, члену Національної спілки 

письменників України, Національної 

спілки журналістів України, 
 

РАХНУ 

Михайлу Юрійовичу 

– кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри англійської та 

німецької філології Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

САРАПИН  

Віті Василівні 

– кандидату філологічних наук, 

доценту кафедри педагогіки та 

суспільних наук Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

 

СЕНЕНКО  

Наталії Борисівні 

– кандидату фізико-математичних 

наук, доценту, доценту кафедри хімії 
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та фізики Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

СЛАВКО  

Олені Геннадіївні 

– кандидату технічних наук, доценту, 

доценту кафедри автоматизації та 

інформаційних систем Кременчуць-

кого національного університету імені 

Михайла Остроградського, 
 

СМИРНОВІЙ  

Вірі Геннадіївні 

– кандидату географічних наук, 

доценту, провідному гідрологу 

Полтавського обласного центру з 

гідрометеорології, 
 

СТЕПОВІЙ  

Олені Валеріївні 

– доктору технічних наук, доценту, 

завідувачці кафедри прикладної 

екології та природокористування 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ТИЩЕНКУ  

Володимиру Миколайовичу 

– доктору сільськогосподарських наук, 

професору, завідувачу кафедри 

селекції, насінництва і генетики 

Полтавської державної аграрної 

академії, 
 

УСАНОВУ  

Ігорю Вікторовичу 

– кандидату філософських наук, 

доценту кафедри педагогіки та 

суспільних наук Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

 

УТКІНУ  

Юрію Вікторовичу 

– кандидату технічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри інформаційних 

систем та технологій Полтавської 

державної аграрної академії, 
 

ФЕДІЮ  

Олександру Анатолійовичу 

– кандидату педагогічних наук, 

доценту кафедри географії та методики 

її навчання Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

ХАРЧЕНКО  

Анжелі Станіславівні 

– кандидату психологічних наук, 

доценту кафедри психології 

Полтавського національного 



9 

 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, 
 

ХОМЕНКО  

Інні Володимирівні 

 

– кандидату технічних наук, голові 

журі відділення комп’ютерних наук  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Полтавського 

територіального відділення Малої 

академії наук України 2019/2020 

навчального року, 
 

ХОРОЛЬСЬКОМУ  

Олексію Вікторовичу 

– кандидату фізико-математичних 

наук, доценту кафедри загальної 

фізики і математики Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

ЧЕРНИШОВУ  

Віктору Володимировичу 

– кандидату філософських наук, 

доценту, доценту кафедри загального 

мовознавства та іноземних мов 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ШАПОВАЛ  

Ларисі Іванівні 

– кандидату історичних наук, доценту 

кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
 

ШАРАВАРІ  

Тамарі Олексіївні 

– доктору історичних наук, професору, 

професору кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін, проректору з 

науково-педагогічної роботи і 

перспективного розвитку Полтавської 

державної аграрної академії, 
 

ШЕФЕРУ  

Олександру Віталійовичу 

– доктору технічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри автоматики, 

електроніки та телекомунікацій 

Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 
 

ШИНКАРЕНКУ  

Валентину Івановичу 

– кандидату хімічних наук, доценту, 

доценту кафедри хімії та методики 

викладання хімії Полтавського 

національного педагогічного 
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університету імені В.Г. Короленка, 

 

ЯКОВЕНКО  

Ларисі Іванівні 

– доктору економічних наук, 

професору кафедри політекономії 

фізико-математичного факультету 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


