
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
10.08.2022 м. Полтава № 175 

 

 
Про нагородження Почесною Грамотою з  

врученням годинника, 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 активну допомогу у розвитку ветеранського спорту на 

Полтавщині, особистий внесок у навчання та виховання молоді, утвердження 

національних та загальнолюдських цінностей (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради С. Савченка) 

 

ЛЕВЧУКА 

Олександра Васильовича 

– полковника, командира добровольчого 

формування Новоселівської територіальної 

громади № 2 Полтавського району 

Полтавської області. 

 
 

 

2. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування, активну громадянську позицію та з нагоди 

ювілейного дня народження (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради Н. Сухонос): 

  

ОСТАПКО 

Тетяну Дмитрівну 

– заступника начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі 



виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області, 

 

РОМАНЕНКО 

Тамару Олексіївну 

– начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області. 

 

3. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у розвиток підростаючого покоління та з нагоди Дня фізичної культури і 

спорту (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

М. Винограда): 

 

МИКИТЕНКУ 

Володимиру Івановичу 

– учителю фізичної культури Хорольської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 

Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, 

 

САВІНУ 

Олександру Кузьмичу 

– тренеру-викладачу вищої категорії з 

кікбоксингу WKA Хорольської ДЮСШ 

Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, 

 

ТИМОШЕНКУ 

Владиславу Анатолійовичу 

– тренеру-викладачу з тенісу настільного 

Хорольської ДЮСШ Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області; 

 

– за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування, активну депутатську і громадянську позицію та з нагоди  

35-річчя від дня народження (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради М. Винограда) 

 

ПАСЮТІ 

Анатолію Анатолійовичу 

– депутату Хорольської міської ради 

восьмого скликання, заступнику голови 

правління з виробничих та юридичних 

питань сільськогосподарського виробничого 

кооперативу «Перемога» Лубенського 

району Полтавської області; 

 



– за сумлінну працю, високий професіоналізм, особисту 

ініціативність і наполегливість в роботі та з нагоди Дня Незалежності України 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Лемешка): 

 

ДОРОХОВІЙ 

Катерині Олександрівні 

– контролеру ІІ категорії 1 відділення  

1 взводу охорони 1 підрозділу охорони 

територіального управління Служби судової 

охорони у Полтавській області, 

 

ДЖУРЦІ 

Богдану Володимировичу 

– контролеру ІІ категорії 2 відділення  

8 взводу охорони 2 підрозділу охорони 

територіального управління Служби судової 

охорони у Полтавській області, 

 

КІБАЛЬНИКУ 

Руслану Васильовичу 

– контролеру ІІ категорії (водію) 

автомобільного відділення господарського 

взводу територіального управління Служби 

судової охорони у Полтавській області, 

 

КУЗНЄЦОВУ 

Едуарду Олеговичу 

– командиру 7 взводу охорони  

2 підрозділу охорони територіального 

управління Служби судової охорони у 

Полтавській області, 

 

ЩЕРБАНЬ 

Ользі Юріївні 

– головному спеціалісту фінансово-

економічного відділу територіального 

управління Служби судової охорони у 

Полтавській області. 

 

4. 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 

 


