
 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20.10.2022     м. Полтава        № 251 

 

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»  

(зі змінами): 

 

1. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у розвиток 

соціальної сфери Полтавської області, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

працівника соціальної сфери України (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради В. Куцовола): 
 

ВАКУЛУ  

Любов Василівну 

– директора Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Семенівської 

селищної ради, 

 

ПЕРЕВЕРЗЄВУ  

Світлану Валеріївну 

– заступника начальника управління – 

начальника Відділу прийняття документів 

Управління соціального захисту населення 

та праці Семенівської селищної ради; 

 

– за високий професіоналізм, значний особистий внесок у реалізацію 

заходів, передбачених Комплексною програмою соціального захисту 

населення Семенівської селищної ради на 2021 – 2025 роки та з нагоди Дня 

працівника соціальної сфери України (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради В. Куцовола) 

 

КОНДРАТЕНКО  

Альону Вікторівну 

– начальника відділу – головного 

бухгалтера Відділу бухгалтерського 

обліку і звітності Управління соціального 

захисту населення та праці Семенівської 

селищної ради; 
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– за високий професіоналізм, надання своєчасних та якісних 

соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення і внутрішньо 

переміщеним особам, підтримку правопорядку на території громади в умовах 

військового стану, значний внесок в розвиток соціальної сфери Полтавщини 

та з нагоди Дня працівника соціальної сфери України (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради В. Куцовола) 

 

ЯРМОЛЕНКА  

Вадима Івановича 

– провідного спеціаліста Відділу 

прийняття документів Управління 

соціального захисту населення та праці 

Семенівської селищної ради. 

 

2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у розвиток соціальної сфери територіальної громади та з 

нагоди Дня працівника соціальної сфери України (відповідно до клопотання 

депутата Полтавської обласної ради В. Куцовола): 
 

КОСТЮК  

Оксані Олексіївні 

– діловоду Відділу бухгалтерського обліку 

і звітності Управління соціального захисту 

населення та праці Семенівської селищної 

ради, 

 

КУРЧЕНКО  

Галині Леонідівні 

– фахівцю із соціальної роботи Відділення 

соціальної роботи Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» 

Семенівської селищної ради, 

 

САРАНЧІ  

Наталії Володимирівні 

– соціальному робітнику Відділення 

соціальної допомоги вдома Комунальної 

установи «Центр надання соціальних 

послуг» Семенівської селищної ради, 

 

ЮРЧЕНКО  

Юлії Юріївні 

– провідному спеціалісту Відділу 

прийняття документів Управління 

соціального захисту населення та праці 

Семенівської селищної ради; 

 

– за високий професіоналізм, надання своєчасних та якісних 

соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення і внутрішньо 

переміщеним особам, підтримку правопорядку на території громади в умовах 

військового стану, значний внесок в розвиток соціальної сфери Полтавщини 

та з нагоди Дня працівника соціальної сфери України (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради В. Куцовола) 



3 

 
 

СЕМЕРГЕЮ  

Дмитру Васильовичу 

– головному спеціалісту – юрисконсульту 

Управління соціального захисту населення 

та праці Семенівської селищної ради; 

 

– за сумлінну працю, добросовісне виконання службових обов’язків, 

значний особистий внесок у забезпечення населення територіальної громади 

якісною медичною допомогою та з нагоди Дня працівника соціальної сфери 

України (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

В. Куцовола) 
 

СТРИЖЕУС  

Олені Борисівні 

– молодшій медичній сестрі з догляду за 

хворими Відділення стаціонарного 

догляду або тимчасового проживання 

Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Семенівської 

селищної ради; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

відданість справі та значний особистий внесок у розвиток волонтерського 

руху Полтавщини (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної 

ради О. Лемешка): 
 

БОГУШ  

Ірині Василівні 

– голові Полтавської обласної ради 

професійних спілок, голові Полтавської 

обласної організації Профспілки 

працівників державних установ України, 

 

БОДРОМУ  

Анатолію Федоровичу 

– директору Новосанжарського санаторію-

профілакторію «Антей», 

 

КОНОНЕНКО  

Зінаїді Андріївні 

– діловоду ТОВ «Нова Пошта», волонтеру, 

технологу-кондитеру цеху випічки 

«Пиріжковий Батальйон Полтава»  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

 

КОСТИШИНІЙ  

Анні Ігорівні 

– фізичній особі-підприємцю, волонтеру, 

ініціатору цеху випічки «Пиріжковий 

Батальйон Полтава» ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», 

 

ЧЕРНЯВСЬКОМУ  

Олександру Григоровичу 

– волонтеру; 
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– за активну життєву позицію, захист суверенітету та територіальної 

цілісності України, патріотизм і відвагу (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Чепурка): 
 

БЕЛЬСЬКОМУ 

Олегу Васильовичу 

– депутату Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання, 

 

ЗАХОЖОМУ 

Сергію Віталійовичу 

 

– депутату Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання, 

 

ТАРАНУСІ 

Євгенію Миколайовичу 

– депутату Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання, 

 

ШАПОВАЛУ 

Олегу Григоровичу 

– депутату Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 


