
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

24.10.2022     м. Полтава       № 253 

 

Про оголошення Подяки  

Полтавської обласної ради 

 

Керуючись пунктом 18 частини 6, частиною 7 статті 55 та частиною  

6 статті 56 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. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за активну волонтерську діяльність із надання гуманітарної 

допомоги найбільш вразливим верствам населення та внутрішньо 

переміщеним особам, які постраждали внаслідок російської збройної агресії 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради С. Бєлашова): 
 

ГРУТМАН 

Оксані Михайлівні 

– волонтеру зі зв’язків з громадськістю 

громадської організації «Наша справа 

Полтавщина», 

 

ЖОВТОК 

Марині Олексіївні 

– волонтеру громадської організації 

«Наша справа Полтавщина»; 

 

 

– за сумлінну працю, значний особистий внесок у створення і 

розвиток ефективної системи неперервної педагогічної освіти Полтавщини та 

активну громадську діяльність (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Лемешка) 
 

ПИЛИПЕНКУ 

Вадиму Валерійовичу 

– першому заступнику директора 

Полтавської академії неперервної освіти 

ім. М.В. Остроградського; 

 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 

службових обов’язків, значний внесок у забезпечення реалізації державної 

політики з питань соціального захисту населення на території області та з 
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нагоди Дня працівника соціальної сфери України (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради Л. Корнієнко): 
 

– трудовому колективу Горбанівського геріатричного пансіонату 

ветеранів війни та праці (директор пансіонату – Радченко Юрій Михайлович), 

– трудовому колективу Хорольського будинку-інтернату для 

громадян похилого віку та інвалідів (директор будинку-інтернату – Грінченко 

Павло Іванович), 

– трудовому колективу Центру надання соціальних послуг 

Чорнухинської селищної ради (директор Центру – Шацька Наталія Борисівна), 

– трудовому колективу Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Комишнянської селищної ради (директор Центру – Гречка 

Галина Миколаївна), 

– трудовому колективу Комунального закладу Територіального 

центру надання соціальних послуг Котелевської селищної ради (директор 

центру – Дудченко Наталія Іванівна). 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Виконувач обов’язків голови  

обласної ради, перший заступник  

голови обласної ради Олександр ЛЕМЕШКО 

https://opendatabot.ua/p/1OHJ988
https://opendatabot.ua/p/6VBW258

