
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

09.02.2021                                       м. Полтава                                               № 31 
 

Про нагородження Почесною Грамотою,  

Грамотою та оголошення  

Подяки Полтавської обласної ради 

 

Керуючись 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 Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значний особистий внесок у військово-патріотичне виховання 

молодого покоління, активну громадянську позицію, мужність і 

самовідданість, проявлені при виконанні обов’язків військової служби та з 

нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(відповідно до клопотання депутата обласної ради О. Лемешка) 

 

АНТОНЕНКА 

Олександра Івановича 

– члена правління Лубенської спілки 

ветеранів Афганістану, приватного 

підприємця; 

 

МАСАЛЬСЬКОГО 

Віктора Дмитровича 

– члена правління Лубенської спілки 

ветеранів Афганістану, лікаря-стоматолога 

приватної клініки. 

 

2. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значний особистий внесок у розвиток краєзнавства на 

Полтавщині, відродження історичної пам’яті та активну громадянську 

позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Чепурка): 

 

ЩЕРБАНЯ 

Анатолія Леонідовича 

– доктора культурології, завідувача 

кафедри історії, музеєзнавства та 

пам`яткознавства факультету соціальних 

комунікацій і музейно-туристичної 
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діяльності Харківської державної академії 

культури. 

3. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за активну громадянську позицію, самовіддану працю, 

професіоналізм та значний особистий внесок у розвиток фермерського руху 

Полтавщини (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Діденка): 

 

ЛОСЬ 

Валентині Антонівні 

– голові фермерського господарства 

«Водограй» Полтавського району 

Полтавської області, 

 

МІЦЕЛІ 

Дмитру Миколайовичу 

_ голові сімейного фермерського 

господарства «Міцеля» Калашниківського 

старостинського округу Мачухівської 

об’єднаної територіальної громади 

Полтавського району Полтавської області, 

 

СЕЛЮК 

Ніні Іванівні 

– виконавчій директорці Асоціації фермерів 

і приватних землевласників Глобинського 

району Полтавської області; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

вагомий особистий внесок у розвиток медичної галузі Лубенщини та з нагоди 

відзначення 50-річчя від дня народження (відповідно до клопотання 

Лубенської міської ради) 

 

БОНДАРЕНКУ 

Олександру Михайловичу 

– начальнику КП «Лубенський обласний 

госпіталь для ветеранів війни Полтавської 

обласної ради». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


