
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01.05.2023 м. Полтава № 110 

 

 

 

Про нагородження Почесною Грамотою,  

Грамотою та оголошення Подяки  

Полтавської обласної ради 

 

Керуючись пунктом 18 частини 6, 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»  

(зі змінами): 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

громадянську позицію, вагомий особистий внесок у реалізацію державної 

політики з питань соціального захисту населення та з нагоди ювілейного дня 

народження (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

Л. Корнієнко) 

 

ПЕРЕЯТЕНЦЯ 

Володимира Денисовича 

– директора Вишняківського будинку-

інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів. 

 

2. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради 

 

– за сумлінне виконання службових обов’язків, мужність та відвагу, 

виявлені при ліквідації масштабної пожежі, спричиненої ударами БПЛА по 

інфраструктурним об’єктам нафтової промисловості Полтавщини (відповідно 

до клопотання депутата Полтавської обласної ради Я. Аранчій): 

 

БАЙВУ  

Олександра Івановича 

– командира відділення 4 державної 

пожежно-рятувальної частини 1 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, прапорщика служби цивільного 

захисту, 
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ГНИЛОСИРА  

Олександра Сергійовича 

– пожежного-рятувальника 4 державного 

пожежно-рятувального поста 1 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, сержанта служби цивільного 

захисту, 

 

КІКОТЯ  

Валерія Анатолійовича 

– командира відділення-водія 2 державної 

пожежно-рятувальної частини 1 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, старшого прапорщика служби 

цивільного захисту, 

 

КОЛЯДУ  

Олександра  

Анатолійовича 

– пожежного-рятувальника 18 державної 

пожежно-рятувальної частини 3 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, прапорщика служби цивільного 

захисту, 

 

КОНОНЕНКА  

Сергія Михайловича 

– водія 11 державної пожежно-рятувальної 

частини 1 державного пожежно-

рятувального загону Головного управління 

ДСНС України у Полтавській області, 

прапорщика служби цивільного захисту, 

 

МОРОЗА  

Владислава Валерійовича 

– начальника караулу 20 державної 

пожежно-рятувальної частини 3 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, капітана служби цивільного захисту, 

 

ПИРОГА  

Володимира Вікторовича 

– командира відділення 14 державної 

пожежно-рятувальної частини 2 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, старшого прапорщика служби 

цивільного захисту, 

 

РЕМІНЦЯ 

Віталія Володимировича 

– водія 4 державної пожежно-рятувальної 

частини 1 державного пожежно-

рятувального загону Головного управління 

ДСНС України у Полтавській області, 

прапорщика служби цивільного захисту, 
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ШИЛА  

Дмитра Юрійовича 

– пожежного-рятувальника 1 державної 

пожежно-рятувальної частини 1 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління ДСНС України у Полтавській 

області, молодшого сержанта служби 

цивільного захисту, 

 

ЮХИМЕНКА  

Василя Павловича 

– водія 4 державної пожежно-рятувальної 

частини 1 державного пожежно-

рятувального загону Головного управління 

ДСНС України у Полтавській області, 

старшого прапорщика служби цивільного 

захисту. 

 

3. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий 

внесок у фінансову і економічну стабільність Полтавської області та з нагоди 

Дня банківських працівників (відповідно до клопотання Решетилівської міської 

ради): 

 

КАЛІНІЧЕНКО 

Валентині Степанівні 

– керівнику відділення «Полтавське № 21» 

АТ КБ «ПриватБанк» м. Решетилівка 

Полтавської області, 

 

КАЦІТАДЗЕ 

Дмитру Володимировичу 

– керуючому територіально відокремленого 

безбалансового відділення № 10016/053 

філії – Полтавського обласного управління 

АТ «Ощадбанк». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Синявську.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


