
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29.07.2022 м. Полтава № 162 

 

 

Про нагородження 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 Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний 

особистий внесок у розвиток українського спорту і фізичного виховання 

молоді та з нагоди Дня тренера (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Лемешка): 

 

МАХМУДОВА 

Еміна Ханларовича 

– тренера-викладача з боксу 

Комунального закладу «Полтавська 

дитячо-юнацька спортивна школа 

"ПОЛТАВА"», майстра спорту України 

з боксу, 

 

МАХМУДОВА 

Руслана Ханларовича 

– тренера-викладача з боксу 

Комунального закладу «Полтавська 

дитячо-юнацька спортивна школа 

"ПОЛТАВА"», майстра спорту України 

з боксу; 

 

– за сумлінне виконання посадових обов’язків, значний особистий 

внесок у реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості освіти, 

активну громадську діяльність та з нагоди Дня Незалежності України 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка) 

 

КРАЩЕНКА 

Юрія Петровича 

– начальника управління Державної 

служби якості освіти у Полтавській 

області, кандидата педагогічних наук. 
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2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за сумлінне виконання посадових обов’язків, особистий внесок у 

реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості освіти, активну 

громадську діяльність та з нагоди Дня Незалежності України (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка) 

 

БОВКУН 

Лілії Анатоліївні 

– головному спеціалісту-юрисконсульту 

управління Державної служби якості 

освіти у Полтавській області; 

 

 

– за активну участь у реалізації молодіжної політики, підтримку 

волонтерського руху, організацію роботи соціальних і благодійних проєктів у 

громаді, значний особистий внесок у розвиток українського спорту та 

фізичного виховання молоді (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Матюшенка) 

 

МАРЧЕНКО  

Анастасії Миколаївні 

– членкині Добровольчого формування 

Гадяцької громади, чемпіону України з 

класичного пауерліфтингу, інструктору 

навчально-тренувального центру  

ТОВ «Атлетичний Зал Атлант»; 

 

 

– за активну участь у реалізації молодіжної політики, підтримку 

волонтерського руху, організацію гуманітарної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та з нагоди Дня молоді (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради О. Ващенка) 

 

АВРАМЕНКУ 

Олександру Олександровичу 

– голові громадської організації 

«Молодь Зіньківщини»; 

 

 

– за активну участь у реалізації молодіжної політики, підтримку 

волонтерського руху, організацію роботи соціальних, культурних, мистецьких, 

спортивних і благодійних проєктів у громаді та з нагоди Дня молоді 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Ващенка) 

 

ПИГИДІ 

Аліні Володимирівні 

– голові Молодіжної ради Котелевської 

селищної територіальної громади; 
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– за активну участь у реалізації молодіжної політики, підтримку 

волонтерського руху, організацію гуманітарної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам та з нагоди Дня молоді (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради Н. Гранчак) 

 

БУТКУ 

Миколі Олександровичу 

– голові Молодіжної ради Полтавської 

міської територіальної громади. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керуючого справами – начальника відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради О. Левакіну. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


