
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

08.02.2022 м. Полтава № 27 

 

 

Про вручення годинника, 

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. Вручити годинник Полтавської обласної ради: 

 

– за вагомі досягнення у розвиток та утвердження місцевого 

самоврядування на території Полтавської області, активну громадянську 

позицію, військову доблесть, мужність, патріотизм, проявлені при виконанні 

обов’язків військової служби в суворих умовах бойової обстановки та з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (відповідно 

до клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Чепурка) 

 

ГРИЦЕНКУ 

Юрію Васильовичу 

– секретарю Кременчуцької міської 

ради Полтавської області, депутату 

Кременчуцької міської ради восьмого 

скликання, ветерану війни, учаснику 

бойових дій, полковнику у відставці. 

 

 

2. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, 

досягнення в навчально-виховній, науковій і громадській роботі, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 60-річчя освітньої 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради Я. Барибіної) 
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БИЧКОВА 

Михайла Федоровича 

– кандидата технічних наук, доцента, 

ветерана Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

 

3. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, 

досягнення в навчально-виховній, науковій і громадській роботі, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 60-річчя освітньої 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради Я. Барибіної): 

 

ПЕТРЕНКО 

Світлану Михайлівну 

– кандидата історичних наук, доцента, 

ветерана Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

 

ПЛАХОТІНА 

Валентина Яковича 

– кандидата біологічних наук, 

професора, ветерана Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», 

 

СКЛЯРА 

Георгія Павловича 

– доктора економічних наук, професора, 

академіка Академії економічних наук 

України, завідувача кафедри 

туристичного та готельного бізнесу 

Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у розвиток системи забезпечення якості освіти та участь в 

інституційних аудитах закладів освіти Полтавської області (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка) 

 

ДЖАВАХІШВІЛІ  

Сергія Георгійовича 

– заступника директора з навчально-

виховної роботи, учителя хімії 

Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» 

Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської 
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області. 

 

4. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за досягнення в навчально-виховній, науковій і громадській 

роботі, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 60-річчя 

освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради Я. Барибіної): 

 

БОНДАР 

Любові Михайлівні 

– керівнику виробничої практики 

центру зв’язків з виробництвом Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», 

 

ВАХТІНУ 

Сергію Ростиславовичу 

– кандидату технічних наук, професору, 

ветерану Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

 

ПЕРЕГУДІ 

Юлії Володимирівні 

– директору міжнародного науково-

освітнього центру Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

 

ЯРІШ 

Олені Валентинівні 

– кандидату економічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри фінансів та 

банківської справи Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; 

 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 

розвиток системи забезпечення якості освіти та участь в інституційних 

аудитах закладів освіти Полтавської області (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка): 

 

БІЛАН  

Оксані Григорівні 

– учителю української мови та 

літератури Лубенської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської 

міської ради Полтавської області, 

 

ГУЗЬ  

Олені Кімівні 

– учителю англійської мови 

Березоворудської загальноосвітньої 
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школи І-ІІІ ступенів Пирятинської 

міської ради Полтавської області, 

ГУРСЬКІЙ  

Ользі Василівні 

– заступниці директора з навчально-

виховної роботи ТОВ «Приватна 

початкова школа міста Полтава ”ДКУ”», 

 

КАПЛОУХ  

Жанні Олександрівні 

– заступнику директора з навчально-

методичної роботи Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Полтавської міської ради, 

 

КУЛЬЧЕНКУ  

Віктору Миколайовичу 

– директору Опорного закладу освіти 

«Трудолюбівська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області», 

 

ЛИТВИНЮК  

Людмилі Вікторівні 

– завідувачу кафедри філософії і 

економіки освіти Полтавського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені  

М. В. Остроградського, 

 

МОКРЕНКО  

Євгенії Михайлівні 

– учителю хімії Лубенської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Лубенської міської ради Полтавської 

області, 

 

НЕВЄРОВІЙ  

Юлії Володимирівні 

– головному інспектору кабінету 

забезпечення діяльності закладів освіти 

управління освіти, молоді та спорту 

Миргородської міської ради, 

 

ПРОМСЬКІЙ  

Олені Іванівні 

– директору Сем’янівського навчально-

виховного комплексу Полтавської 

міської ради, 

 

САМОЙЛЮК  

Ользі Миколаївні 

– методисту навчально-методичного 

кабінету психологічної служби 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського, 

 

ФЕДОРЕНКО  

Лілії Федорівні 

– директору загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, 
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ХУРСІ  

Юлії Петрівні 

– учителю хімії Ліцею № 13 «Успіх» 

Полтавської міської ради, 
 

ЧЕРЕВАНЬ  

Ользі Іванівні 

– практичному психологу, соціальному 

педагогу Абазівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавської міської 

ради. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 


