
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

04.08.2022            м. Полтава              № 171 

 

 

 

Про нагородження 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 Полтавської обласної ради: 

 

– за вагомі заслуги у захисті державного суверенітету і 

територіальної цілісності України, зразкову військову дисципліну, сумлінне 

виконання службових обов’язків (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Біленького) 

 

ТРОСКОТА 

Артема Івановича 

– командира першого стрілецького 

взводу першої стрілецької роти 

військової частини А7313, 

 

– за сумлінну працю, зразкове та відповідальне виконання 

посадових обов’язків, відданість справі служіння українському народу та 

активну громадянську позицію (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради І. Гришка): 

  

ВОЛІКОВА 

Євгенія Миколайовича 

– підполковника Державного бюро 

розслідувань, працівника Територіаль-

ного управління Державного бюро 

розслідувань, розташованого у місті 

Полтаві, 
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НІКУЛІНА 

Євгена Юрійовича 

– підполковника Державного бюро 

розслідувань, працівника Територіаль-

ного управління Державного бюро 

розслідувань, розташованого у місті 

Полтаві, 

 

ХАБЕНКО  

Надію Павлівну 

– головного бухгалтера 
державного підприємства «Гадяцьке 
лісове господарство» Полтавського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
 

2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання 

посадових обов’язків, активну громадянську позицію та з нагоди Дня молоді 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Діденка): 

 

БУТ 

Таїсії Володимирівні 

– лікарю-терапевту соматичного 

відділення КНП «Великобагачанська 

центральна лікарня» 

Великобагачанської селищної ради 

Миргородського району Полтавської 

області, 

 

СВЕРДАН 

Руслані Федорівні 

– начальнику відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної 

ради Миргородського району 

Полтавської області, 

 

СОЛОД 

Наталії Володимирівні 

– спеціалісту І категорії відділу 

юридичного забезпечення та персоналу 

виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради 

Миргородського району Полтавської 

області; 

 

– за активну допомогу у розвитку ветеранського спорту на 

Полтавщині, відданість військовому обов’язку, особистий внесок у навчання 

та виховання молоді, утвердження національних та загальнолюдських 



3 

 

цінностей (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

С. Савченка) 

 

КУЛІШУ 

Миколі Миколайовичу 

– командиру батальйону охорони в/ч 

А3384. 

 

 

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 


