
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

22.08.2022 м. Полтава № 187 

 

 

Про вручення годинника,  

нагородження Почесною Грамотою,  

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. Вручити годинник Полтавської обласної ради: 

 

– за особисту мужність, відвагу, героїзм, виявлені в бойових 

операціях на території Полтавської і Харківської областей, сміливі, 

самовіддані дії у військовій службі та з нагоди Дня Незалежності України 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради Я. Аранчій): 

 

КУКСІ 

Сергію Миколайовичу 

– майору, начальнику відділення 

планування штабу 116 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального 

управління Сил територіальної оборони  

«Північ» Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України, 

 

ОНІЩЕНКУ 

Дмитру Сергійовичу 

– підполковнику, начальнику командного 

пункту – заступнику начальника штабу з 

бойового управління 116 окремої бригади 

територіальної оборони Регіонального 

управління Сил територіальної оборони  

«Північ» Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України. 
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2. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за вагомі заслуги у захисті державного суверенітету і 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкову 

військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 

Дня Незалежності України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Діденка) 

 

МУШЕНКА  

Максима Анатолійовича 

– підполковника, заступника начальника 

логістики з озброєння військової частини 

А1356. 

 

3. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значні заслуги у захисті державного суверенітету і 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкову 

військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 

Дня Незалежності України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Діденка): 

 

МАРЧЕНКО 

Оксану Вікторівну 

– молодшого сержанта, бухгалтера 

фінансово-економічної служби військової 

частини А1356, 

 

ПІДДУБНЯК 

Вікторію Миколаївну 

– капітана, помічника командира 

військової частини з фінансово-

економічної роботи – начальника 

фінансово-економічної служби військової 

частини А1356, 

 

ХІТЬКА 

Романа Володимировича 

– молодшого сержанта, старшого механіка 

інженерно-авіаційної служби авіаційної 

ескадрильї військової частини А1356; 

 

– за значні заслуги у захисті державного суверенітету і 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкову 

військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 

Дня Незалежності України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради С. Бульбахи): 

 

КАЛЮЖНОГО  

Віталія Петровича 

– майстра-сержанта, головного старшину 

військової частини А3052, 
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КРИВИЧА  

Віталія Миколайовича 

– капітана, начальника фізичної 

підготовки та спорту військової частини 

А3052, 

 

ПРИВАЛОВА  

Дмитра Андрійовича 

– лейтенанта, начальника бойової та 

спеціальної підготовки військової частини 

А3052. 

 

4. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, вірність військовій присязі, зразкову військову 

дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня 

Незалежності України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Діденка): 

 

ВАСІЛЬЄВІЙ 

Оксані Володимирівні 

– старшому сержанту, начальнику зміни 

відділення автоматизованої обробки 

інформації комплексу автоматизованих 

систем управління батальйону зв’язку та 

радіотехнічного забезпечення військової 

частини А1356, 

 

ГНАТИКУ 

Юрію Васильовичу 

– головному сержанту, головному 

сержанту технічної роти батальйону 

аеродромно-технічного забезпечення 

військової частини А1356, 

 

КУРОПТЄВУ 

Дмитру Владиславовичу 

– старшому лейтенанту, старшому 

авіаційному техніку інженерно-авіаційної 

служби авіаційної ескадрильї військової 

частини А1356, 

 

РОГОЧОМУ 

Олександру 

Володимировичу 

– старшому сержанту, фельдшеру 

медичного пункту військової частини 

А1356, 

 

СНІТКУ 

Сергію Анатолійовичу 

– майору, офіцеру відділення морально-

психологічного забезпечення військової 

частини А1356; 

 

– за заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, вірність військовій присязі, зразкову військову 
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дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня 

Незалежності України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради С. Бульбахи): 

 

БОНДАРЮ  

Євгенію Миколайовичу 

– прапорщику, інструктору навчального 

взводу зв’язку навчальної роти зв’язку 

навчального батальйону зв’язку військової 

частини А 3990, 

 

ВОВКУ  

Івану Володимировичу 

– старшому лейтенанту, офіцеру 

відділення матеріально-технічного 

забезпечення Військового коледжу 

сержантського складу Військового 

інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут, 

 

НІКОЛЕНКО  

Валентині Олександрівні 

– старшому солдату, відповідальному 

виконавцю групи персоналу та стройової 

Військового коледжу сержантського 

складу Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизацій імені 

Героїв Крут, 

 

ОБЛОНЦІ  

Андрію Жолтовичу 

– солдату, оператору відділення 

поштового зв’язку військової частини 

А0361, 

 

ПОЛЄХІНУ  

Денису Олександровичу 

– лейтенанту, офіцеру відділення 

запобігання, виявлення злочинів та інших 

правопорушень Полтавського зонального 

відділу Військової служби правопорядку, 

 

ПОЛТАВЦЮ  

Ярославу Сергійовичу 

– капітану медичної служби, ординатору 

хірургічного відділення військової 

частини А3114, 

 

СТРИЖКУ 

Ігорю Євгеновичу 

– майору, начальнику відділення 

військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу Полтавського 

об’єднаного міського територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки, 
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ЧАЙЦІ  

Максиму Ігоровичу 

– майору, заступнику командира 

вертолітної ескадрильї військової частини 

А3384, 

 

ЧИЧУ  

Сергію Анатолійовичу 

– штаб-сержанту, командиру відділення 

матеріально-технічного забезпечення 

військової частини А2554, 

 

ЯНОВИЧУ  

Антону Миколайовичу 

– капітану, командиру роти військової 

частини А2057. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 


