
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

30.04.2021                                         м. Полтава                                             № 105 

 

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»: 

 

1. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значні творчі здобутки, які утверджують гуманістичні й 

національні ідеали та духовні цінності українського народу (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради Л. Руроєвої): 

 

БОЯРЕНЦЕВУ 

Людмилу Юріївну 

 

– композитора, 

ПАВЛЕНКО  

Лесю Ігорівну 

 

– поетесу, 

ПЕЧОРУ  

Олександра Андрійовича 

 

– члена Полтавської спілки літераторів, 

поета, 

СОБОЛЕВСЬКОГО  

Олексія Валерійовича 

 

– члена Національної спілки художників 

України, 

СЬОМИК  

Олену Броніславівну 

– члена Національної спілки журналістів 

України, заслуженого працівника освіти 

України, 

 

СЬОМІКА  

Броніслава Івановича 

 

 

– історика-дослідника, 
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ФЕДОРЕНКО  

Тетяну Миколаївну 

– кандидата педагогічних наук. 

 

 

2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

розвиток вітчизняної юридичної науки, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня науки (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Лемешка): 

 

БАТИГІНІЙ 

Олені Михайлівні 

– кандидату юридичних наук, доценту 

кафедри конституційного, 

адміністративного, екологічного та 

трудового права Полтавського 

юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, 

 

БРАЖНИКУ 

Андрію Анатолійовичу 

– кандидату юридичних наук, доценту 

кафедри кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін 

Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, 

 

ГРИНЬКО 

Ларисі Петрівні 

– кандидату юридичних наук, доценту 

кафедри права та кримінально-правових 

дисциплін Полтавського юридичного 

інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

 

ПОЛХОВСЬКІЙ 

Інні Костянтинівні 

–кандидату юридичних наук, доценту, 

доценту кафедри конституційного, 

адміністративного, екологічного та 

трудового права Полтавського 

юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; 

 

– за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 

вітчизняної науки, високий професіоналізм, плідну наукову діяльність та з 

нагоди Дня науки (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної 

ради О. Діденка): 
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ІЛЛЯШ 

Оксані Едуардівні 

– кандидату технічних наук, доценту, 

доценту кафедри прикладної екології та 

природокористування Національного 

університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка», 

 

ПТАЩЕНКО 

Ліані Олександрівні 

– доктору економічних наук, професору, 

завідувачу кафедри фінансів, банківського 

бізнесу та оподаткування Національного 

університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка». 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


