
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

29.07.2022 м. Полтава № 164 

 

 

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»  

(зі змінами): 

 

1. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за активну громадську діяльність, ініціативність, значний 

особистий внесок у розвиток і поширення волонтерського руху заради 

підтримки Збройних Сил України, внутрішньо переміщених осіб і соціально 

вразливих категорій населення та з нагоди Дня Незалежності України 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

М. Винограда): 

 

БАЗІЛЮ 

Юрію Володимировичу 

– керівнику художньому Хорольського 

базового будинку культури відділу 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Хорольської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області, 

 

БОЙКО 

Юлії Вікторівні 

– секретарю Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області, 

 

ДОНЦЮ 

Роману Анатолійовичу 

– лікарю травматологу-ортопеду, 

завідувачу відділенням невідкладних 

станів з травматологічними ліжками 

КНП «Хорольська міська лікарня» 

Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, 
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ЛЕЩЕНКУ 

Віктору Івановичу 

– мешканцю с. Лісянщина 

Штомпелівського старостинського 

округу Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області, 

 

ПРОКОПЕНКУ 

Василю Михайловичу 

– керівнику вокального гуртка опорного 

закладу «Хорольська гімназія 

Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області», 

 

РЯБЕНКУ 

Сергію Анатолійовичу 

– начальнику караулу 20 державної 

пожежно-рятувальної частини  

(м. Хорол) 3 державного пожежно-

рятувального загону (м. Лубни) 

Головного управління ДСНС України у 

Полтавській області; 

 

– за значний колективний внесок у розвиток і поширення 

волонтерського руху заради підтримки Збройних Сил України, внутрішньо 

переміщених осіб і соціально вразливих категорій населення та з нагоди Дня 

Незалежності України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради М. Винограда): 

 

– колективу Відокремленого структурного підрозділу «Хорольський 

агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного 

університету», 

– колективу Міжрегіонального центру професійної перепідготовки 

звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області. 

 

2. 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 


