
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

21.02.2022 м. Полтава № 31 

 

 

Про нагородження Почесною Грамотою  

з врученням годинника Полтавської  

обласної ради 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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

громадянську позицію, вагомий особистий внесок у виконання завдань, 

пов’язаних з реалізацією державної соціальної політики на території області 

таз нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради Л. Корнієнко) 

 

МАТУЙЗО 

Світлану Василівну 

– заступника директора Департаменту – 

начальника управління реалізації 

державних соціальних програм 

Департаменту соціального захисту 

населення Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за сумлінне виконання службових обов’язків, високий 

професіоналізм, підвищення авторитету служби цивільного захисту та з 

нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради Я. Аранчій): 

 

БЛІНОВІЙ 

Наталії Олександрівні 

– фахівцю відділення персоналу  

4 державного пожежно-рятувального 

загону Головного управління ДСНС 

України у Полтавській області з 

охорони об’єктів (м. Кременчук),  
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БРУТОВІЙ 

Валентині Іванівні 

– бухгалтеру фінансово-економічного 

відділення 2 державного пожежно-

рятувального загону (м. Кременчук) 

Головного управління ДСНС України у 

Полтавській області,  

 

ВЕЛІКАНОВІЙ 

Лідії Михайлівні 

– прибиральнику службових приміщень 

відділення обслуговування споруд 

групи господарського забезпечення 

частини технічного та господарського 

забезпечення Аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

 

ГАЛАГУЗІ  

Анжелі Василівні 

– старшині служби цивільного захисту, 

диспетчеру чергової зміни оперативно-

координаційного центру Головного 

управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

 

ГОРБАНЬ 

Інні Василівні 

– молодшому сержанту служби 

цивільного захисту, диспетчеру  

5 державної пожежно-рятувальної 

частини (м. Миргород) 5 державного 

пожежно-рятувального загону  

(м. Миргород) Головного управління 

ДСНС України у Полтавській області, 

 

ДОЛЖЕНКОВІЙ 

Катерині Сергіївні 

– лейтенанту служби цивільного 

захисту, фахівцю відділу інформації та 

комунікацій з громадськістю центру 

забезпечення діяльності Головного 

управління ДСНС України у 

Полтавській області; 

 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значні трудові здобутки, 

особистий внесок у розвиток ПРАТ «Гадяцьке бурякогосподарство» та з 

нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Суханя): 

 

ГУБКО 

Світлані Олександрівні 

– оператору машинного доїння  

ПРАТ «Гадяцьке бурякогосподарство», 
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ЗАВОРІ 

Ганні Федорівні 

– головному бухгалтеру ПРАТ 

«Гадяцьке бурякогосподарство», 

 

ЗЕЛЕНСЬКІЙ 

Тетяні Василівні 

– бухгалтеру ПРАТ «Гадяцьке 

бурякогосподарство», 

 

КУРИЛО 

Надії Василівні 

– завідувачу центрального складу  

ПРАТ «Гадяцьке бурякогосподарство», 

 

ЛИТОВЧЕНКО 

Галині Василівні 

– головному ревізору ПРАТ «Гадяцьке 

бурякогосподарство», 

 

ПАЛІЄНКО 

Тетяні Володимирівні 

– бухгалтеру ПРАТ «Гадяцьке 

бурякогосподарство», 

 

ПЕДЬКО 

Надії Олексіївні 

– оператору машинного доїння  

ПРАТ «Гадяцьке бурякогосподарство», 

 

СУПРУНЕНКО 

Ілоні Вячеславівні 

– головному економісту ПРАТ 

«Гадяцьке бурякогосподарство», 

 

ШОСТАК 

Світлані Іванівні 

– завідувачу складу ПРАТ «Гадяцьке 

бурякогосподарство»; 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість обраній 

справі та з нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання 

Великобудищанської сільської ради Миргородського району Полтавської 

області): 

 

ВЕЛЬБОЙ 

Світлані Іванівні 

– старості Бобрицького старостинського 

округу Великобудищанської сільської 

ради, члену виконавчого комітету 

Великобудищанської сільської ради, 

 

КОЛБАСІНІЙ 

Яні Валентинівні 

– головному спеціалісту з питань 

цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконавчого комітету 

Великобудищанської сільської ради, 

 

ПИНЧУК 

Віталіні Григорівні 

– депутату Великобудищанської 

сільської ради восьмого скликання, 

голові постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

Великобудищанської сільської ради,  
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СИДОРЕНКО 

Тетяні Олександрівні 

– начальнику відділу освіти, молоді та 

спорту Великобудищанської сільської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 


