
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.02.2021  м. Полтава № 33 

 

Про нагородження Почесною Грамотою,  

Грамотою, оголошення Подяки та вручення 

годинника 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 з врученням годинника 

Полтавської обласної ради: 

 

– за вагомий вклад у військово-патріотичне виховання молодого 

покоління, багаторічну плідну працю по підтримці ветеранського руху у місті 

Кременчуці, військову доблесть, мужність, з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виводу військ 

із Афганістану (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради 

О. Фещенка) 

 

КОВАЛЕНКА 

Олександра Анатолійовича 

– ветерана війни – учасника бойових дій, 

ветерана військової служби, полковника у 

відставці Міністерства оборони Збройних 

Сил України, заступника голови 

громадської організації «Об’єднання 

ветеранів війни та військових конфліктів 

"Бойове братство"». 

 

2. Вручити годинник Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, благодійну та 

громадську діяльність (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Біленького) 

 

НЕДОПАДУ 

Григорію Вікторовичу 

– голові Волинської обласної ради. 
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3. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 
 

– за вагомий вклад у військово-патріотичне виховання молодого 

покоління, багаторічну плідну працю по підтримці ветеранського руху у місті 

Кременчуці, військову доблесть, мужність, з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виводу військ 

із Афганістану (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради 

О. Фещенка) 
 

ЖЕЛЄЗНЯКОВА 

Сергія Борисовича 

– ветерана війни – учасника бойових дій, 

ветерана військової служби, полковника у 

відставці Міністерства оборони Збройних 

Сил України, члена Ради ветеранів  

громадської організації «Об’єднання 

ветеранів війни та військових конфліктів 

"Бойове братство"»; 
 

– за багаторічну сумлінну працю в засобах масової інформації 

Полтавщини, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, 

сприяння всебічному висвітленню діяльності органів місцевого 

самоврядування та з нагоди 80-річчя від дня народження (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради М. Бондаря) 
 

ЧЕРКАСА 

Валерія Михайловича 

– заслуженого журналіста України, 

фоторепортера, фотохудожника. 

 

4. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значний особистий внесок у військово-патріотичне виховання 

молодого покоління, активну громадянську позицію, особистий внесок у 

справу соціального захисту ветеранів, військову доблесть, мужність, 

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. Бєлоножка): 

 

ДИГАЯ 

Станіслава Миколайовича 

– активіста громадської організації 

«Опішнянська селищна спілка 

Полтавської обласної організації 

Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів)», 

 

МОВСЕСЬЯН 

Наталію Вікторівну 

– голову громадської організації 

«Хорольська районна організація 

Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів)», 
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СВЯТАША 

Григорія Михайловича 

– активіста громадської організації 

«Миргородська міська організація 

Української спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів)», 

 

ЯСЬКА 

Івана Васильовича 

– голову громадської організації 

«Гадяцька міська організація Української 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів)». 

 

5. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за значний вклад у військово-патріотичне виховання молодого 

покоління, багаторічну плідну працю по підтримці ветеранського руху у місті 

Кременчуці, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та 32-ї річниці виводу військ із Афганістану (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Фещенка): 

 

БОНЧУКУ 

Петру Миколайовичу 

– ветерану війни – учаснику бойових дій, 

ветерану військової служби, підполковнику 

у відставці Міністерства оборони Збройних 

Сил України, голові Ради ветеранів 

Крюківського району міста Кременчука 

Полтавської області, 

 

ЗАМИКУЛІ 

Миколі Володимировичу 

– ветерану війни – учаснику бойових дій, 

ветерану внутрішніх справ, полковнику у 

відставці Міністерства Внутрішніх Справ 

України, члену Ради ветеранів громадської 

організації «Об’єднання ветеранів війни та 

військових конфліктів "Бойове братство"», 

 

ФЕДЯКІНУ 

Леоніду Володимировичу 

– ветерану війни – учаснику бойових дій, 

ветерану військової служби, полковнику у 

відставці Міністерства оборони Збройних 

Сил України, члену Ради ветеранів 

громадської організації «Об’єднання 

ветеранів війни та військових конфліктів 

"Бойове братство"»; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, проявлені мужність і героїзм при 

захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 

зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди 50-річчя від дня 

народження (відповідно до клопотання Лубенської районної ради Полтавської 

області) 
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СІСТУКУ 

Віктору Григоровичу 

– учаснику АТО, головному бухгалтеру 

Хорольського ботанічного саду. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


