
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

18.02.2021                                         м. Полтава                                             № 41 

 

 

Про нагородження Почесною Грамотою  

з врученням годинника Полтавської  

обласної ради 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 з 

врученням годинника Полтавської обласної ради: 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та активну 

громадянську позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Біленького) 

 

СИЧА 

Олександра Максимовича 

– голову Івано-Франківської обласної ради. 

 

2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за особистий внесок у забезпечення стабільної роботи теплового 

господарства, високий професіоналізм, сумлінну працю та з нагоди Дня 

працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

І. Процая): 

 

АБАДЕЙ 

Вірі Кузьмівні 

– начальнику відділу розрахунків з 

населенням абонентської служби 

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», 

 

БІЛАНУ 

Ігорю Івановичу 

– слюсарю-ремонтнику 4-го розряду 1-го 

теплового району ПОКВПТГ «Полтава-

теплоенерго», 
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ПАСІЧКУ 

Володимиру Степановичу 

– директору технічному ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго», 

 

СТРУТОВСЬКОМУ 

Олександру Миколайовичу 

– старшому майстру дільниці 

капітального ремонту і реконструкції 

котельних служби централізованих 

ремонтів ПОКВПТГ «Полтава-

теплоенерго», 

 

ТИМОШЕНКО 

Олені Вікторівні 

– інженеру 1-ї категорії виробничої 

служби ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

забезпечення населення якісною медичною допомогою, спрямованою на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та 

активну громадянську позицію (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Суханя): 

 

КОРЕНІВСЬКІЙ 

Оксані Миколаївні 

– сестрі медичній стаціонару 

терапевтичного відділення  

КНП «Гадяцька міська центральна 

лікарня» Гадяцької міської ради, 

 

ЯРОШ 

Олені Володимирівні 

– сестрі медичній процедурній 

терапевтичного відділення  

КНП «Гадяцька міська центральна 

лікарня» Гадяцької міської ради; 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий 

внесок і високі досягнення у галузі тваринництва та активну громадянську 

позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Суханя) 

 

ДРАБИНЦІ 

Віталію Миколайовичу 

– керуючому фермою ПРАТ «Гадяцьке 

бурякогосподарство». 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


