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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.05.2021                                         м. Полтава                                             № 109 

 

Про 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. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну плідну працю, активну науково-педагогічну 

діяльність та з нагоди Дня науки (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Діденка): 

 

ВЛАСЕНКО 

Наталії Олександрівні 

– кандидату біологічних наук, доценту, 

доценту кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, 

 

КРАВЧЕНКО 

Любові Миколаївні 

– доктору педагогічних наук, професору, 

професору кафедри культурології 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 

 

ПАВЛЕНКО 

Юлії Григорівні 

– кандидату педагогічних наук, доценту, 

доценту кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка, 

 

СЕМЕНКО 

Світлані Василівні 

– кандидату філологічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри журналістики, професору  

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, 
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ЧАЙКІНІЙ 

Наталії Олександрівні 

– кандидату психологічних наук, доценту, 

доценту кафедри психології Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до 

виконання посадових обов’язків, значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва та з нагоди 60-річчя від дня народження 

(відповідно до клопотання Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області) 

 

ЛИТОВЧЕНКУ 

Юрію Миколайовичу 

– начальнику Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до 

виконання посадових обов’язків, значний особистий внесок у реалізацію 

державної політики у сфері державної реєстрації та з нагоди 40-річчя від дня 

народження (відповідно до клопотання Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області) 

 

МАКСИМЕНКУ 

Максиму Анатолійовичу 

– начальнику відділу, державному 

реєстратору відділу державної 

реєстрації виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області; 

 

– за високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток 

місцевого самоврядування на Полтавщині, активну громадянську позицію та з 

нагоди ювілею (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради 

О. Лемешка) 

 

БАЛИБІНІЙ 

Ірині Вікторівні 

– директору Полтавського регіонального 

офісу Програми «ULEAD з Європою». 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


