
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

  12.05.2023            м. Полтава                    № 116 

 

 

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 вагомий особистий внесок у примноження культурних традицій 

Полтавщини, плідну творчу діяльність, популяризацію кращих надбань 

українського музичного мистецтва, підготовку висококваліфікованих кадрів у 

галузі культури та з нагоди 120-ї річниці від дня заснування Полтавського 

фахового коледжу мистецтв імені М.В. Лисенка (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка) 

 

ХНИЧЕНКО 

Юлію Михайлівну 

– викладачку Полтавського фахового 

коледжу мистецтв імені М.В. Лисенка. 

 

 

2. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

інноваційність освітньої і соціальної роботи з людьми поважного віку у межах 

реалізації проєкту «Університет третього віку» (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради Я. Барибіної) 

 

САРАПИН 

Віту Василівну 

– вченого секретаря Полтавського 

університету економіки і торгівлі, 

кандидата філологічних наук, доцента. 
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3. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

інноваційність освітньої і соціальної роботи з людьми поважного віку у межах 

реалізації проєкту «Університет третього віку» (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради Я. Барибіної) 

 

СОКОЛЕНКО 

Наталії Миколаївні 

– проректору з адміністративно-

господарської роботи Полтавського 

університету економіки і торгівлі; 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 

розвиток радіо і популяризацію радіомовлення на території Полтавщини та з 

нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (відповідно до 

клопотання Решетилівської міської ради) 

 

ГРІНЧЕНКО 

Юлії Юріївні 

– кореспонденту редакції радіо «Релайф» 

Решетилівської міської ради Полтавської 

області; 

 

– за сумлінну працю, значний особистий внесок у забезпечення 

населення територіальної громади якісною медичною допомогою та з нагоди 

Дня медичного працівника (відповідно до клопотання Решетилівської міської 

ради): 

 

ДМИТРЕНКО 

Ользі Володимирівні 

– сестрі медичній загальної практики – 

сімейної медицини Комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Решетилівської міської ради Полтавської 

області», 

 

НАЗАРЕНКО 

Ілоні Дмитрівні 

– лікарю-педіатру дільничному 

Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Решетилівської 

міської ради Полтавської області», 

 

ТКАЧУК 

Ірині Олександрівні 

– лікарю загальної практики – сімейному 

лікарю Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Решетилівської 

міської ради Полтавської області»; 
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– за вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, 

збереження і популяризацію духовних надбань держави, підготовку 

висококваліфікованих працівників галузі «Культура» та з нагоди 120-ї річниці 

від дня заснування Полтавського фахового коледжу мистецтв імені  

М.В. Лисенка (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Лемешка) 

 

колективу Полтавського фахового коледжу мистецтв імені М.В. Лисенка 

(директор – Микола Демченко, заслужений працівник культури України). 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Синявську.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


