
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

26.01.2022 м. Полтава № 14 

 

 

Про нагородження Почесною Грамотою  

з врученням годинника Полтавської  

обласної ради, Почесною 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 з врученням годинника 

Полтавської обласної ради: 

 

– за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

забезпечення розвитку вітчизняної науки та екологічний моніторинг 

Полтавської області (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної 

ради Н. Сухонос) 

 

ЗАПОРОЖЦЯ 

Артура Олександровича 

– кандидата технічних наук, старшого 

дослідника, старшого наукового 

співробітника Інституту загальної 

енергетики НАН України; 

 

 

– за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху міста 

Кременчука, військово-патріотичне виховання молодого покоління, 

благодійну та волонтерську діяльність (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Фещенка) 

 

СЕМЕНОВА 

Віктора Васильовича 

– голову ради ветеранів війни та праці 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» міста Кременчука Полтавської 

області, ветерана військової служби. 

 



2 

 

2. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну плідну працю по підтримці ветеранського руху у 

місті Кременчуці, вагомий вклад у військово-патріотичне виховання молодого 

покоління, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав та 33-ї річниці виводу військ із Афганістану (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради О. Фещенка) 

 

БОНЧУКА 

Петра Миколайовича 

– голову ради ветеранів війни та праці 

Крюківського району міста Кременчука 

Полтавської області, члена «Об’єднання 

ветеранів війни та військових 

конфліктів “Бойове братство”», 

ветерана війни, учасника бойових дій, 

ветерана військової служби. 

 

 

3. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за значний вклад у військово-патріотичне виховання молодого 

покоління, багаторічну плідну працю по підтримці ветеранського руху у місті 

Кременчуці та на теренах Полтавщини, з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та 33-ї річниці виводу військ із 

Афганістану (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Фещенка) 

 

АРТЮХУ 

Володимиру Леонідовичу 

– майору запасу Збройних Сил України, 

ветерану війни, учаснику бойових дій; 

 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

значні досягнення у справі навчання та виховання учнівської молоді та з 

нагоди 60-річчя від дня народження (відповідно до клопотання Решетилівської 

міської ради Полтавської області) 

 

МОСКАЛЕНКО 

Любові Іванівні 

– завідувачу Решетилівської філії  

І ступеня Опорного закладу 

«Решетилівський ліцей імені  

І.Л. Олійника Решетилівської міської 

ради»; 
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– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у надання своєчасної медичної допомоги людям літнього 

віку та плідну волонтерську діяльність (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Діденка) 

 

ОЛІЙНИКУ  

Олександру Григоровичу 

– заступнику головного лікаря 

Комунального підприємства 

«Полтавська обласна клінічна лікарня 

ім. М.В. Скліфосовського Полтавської 

обласної ради»; 

 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в 

екологічний моніторинг Полтавської області та екологічне виховання 

учнівської молоді (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної 

ради Н. Сухонос) 

 

громадській організації «Фрі ардуіно» (голова ГО – ТРЕЛЕВСЬКИЙ 

Олексій Тарасович). 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


