
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.02.2021 м. Полтава № 46 

 

Про 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. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за значний особистий внесок у розвиток національної науки та 

активну громадянську позицію (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Лемешка): 

 

ВИННИКОВУ 

Юрію Леонідовичу 

– доктору технічних наук, професору 

кафедри нафтогазової інженерії та 

технологій Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 

 

ГУБАРЬ 

Тетяні Володимирівні 

– доценту Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого 

міжнародного університету «Україна», 

 

ЗУЄНКО 

Марині Олексіївні 

– завідувачу кафедри англійської та 

німецької філології, кандидату 

філологічних наук, доценту 

Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В.Г. Короленка, 

 

КРАСОВСЬКОМУ 

Володимиру Васильовичу 

– кандидату біологічних наук, старшому 

науковому співробітнику, директору 

Хорольського ботанічного саду, 

 

ПАНЧЕНКУ 

Олександру Івановичу 

– голові вченої ради Інституту 

Українського Вільного Козацтва, доктору 

права, приват-доценту Українського 

Вільного Університету (Мюнхен), 
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ПЕТЧЕНКО 

Марині Валентинівні 

– начальнику наукового відділу 

Кременчуцького льотного коледжу 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ, 

 

ПТИЦІ 

Оксані Михайлівні 

– викладачу Державного професійно-

технічного закладу «Полтавське вище 

професійне училище ім. А.О. Чепіги», 

 

САМОДРИНУ 

Анатолію Петровичу 

– професору кафедри Філії 

«Кременчуцький інститут ВНЗ 

"Університет імені Альфреда Нобеля"», 

 

ЯЦЕНКО 

Тетяні Володимирівні 

– завідувачу кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти та 

гуманітарних дисциплін Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені  

А.С. Макаренка; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

забезпечення населення якісною медичною допомогою, активну громадянську 

позицію та з нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області) 

 

ДЕМИДЕНКО 

Ларисі Григорівні 

– лікарю-інфекціоністу інфекційного 

відділення КНП «Хорольська міська 

лікарня» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значні трудові здобутки, 

особистий внесок у розвиток СВК «Перемога» та з нагоди Міжнародного 

жіночого дня (відповідно до клопотання Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області): 

 

ГОРДІЄНКО 

Наталії Миколаївні 

– завідувачу молочно-товарної ферми  

№ 3 СВК «Перемога», 

 

КРАВЧЕНКО 

Людмилі Пилипівні 

– оператору машинного доїння молочно-

товарної ферми № 3 СВК «Перемога»; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

соціально-економічний розвиток територіальної громади, плідну депутатську 

діяльність, активну громадянську позицію та з нагоди Міжнародного жіночого 

дня (відповідно до клопотання Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області) 
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КОСТЮК 

Ганні Миколаївні 

– депутату Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області; 

 

– за сумлінне виконання службових обов’язків, активну 

громадянську позицію та з нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до 

клопотання Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області) 

 

ПЛУЖНИК 

Ганні Михайлівні 

– прибиральниці території міста Хоролу  

комунального підприємства «Комун-

сервіс»; 

 

– за сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний 

особистий внесок у розвиток комунального закладу «Хорольський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» та з нагоди Міжнародного 

жіночого дня (відповідно до клопотання Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області) 

 

ШИП 

Анжеліці Анатоліївні 

– консультанту комунального закладу 

«Хорольський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів та активну громадянську 

позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

Н. Гранчак): 

 

ГОМЛІ 

Людмилі Миколаївні 

– кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри ботаніки, екології та методики 

навчання біології Полтавського 

національного педагогічного університе-

ту імені В.Г. Короленка, 
 

РУДИЧ 

Оксані Олексіївні 

– викладачу психолого-педагогічного 

факультету, кандидату педагогічних 

наук, доценту кафедри філологічних 

дисциплін і методик їх викладання 

Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В.Г. Короленка; 

 

– за самовіддану працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у примноження духовних цінностей і культури на 

Полтавщині, активну громадянську позицію та з нагоди Міжнародного 
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жіночого дня (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради 

О. Винниченко) 
 

КОНОНЕНКО  

Тетяні Василівні 

– методисту Великобагачанського 

Центру культури та дозвілля 

Великобагачанської селищної ради 

Полтавської області; 
 

– за сумлінну працю, значний особистий внесок у забезпечення 

населення якісною медичною допомогою, активну громадянську позицію та з 

нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради О. Винниченко) 
 

САМОЙЛІК  

Олесі Сергіївні 

– рентгенлаборанту КНП «Велико-

багачанська центральна лікарня» 

Великобагачанської селищної ради 

Полтавської області; 
 

– за самовіддану працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти, активну 

громадянську позицію та з нагоди Міжнародного жіночого дня (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Винниченко) 
 

ЯЦЕНКО  

Оксані Володимирівні 

– начальнику відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Велико-

багачанської селищної ради Полтавської 

області, учителю хімії опорного закладу 

«Великобагачанський ЗЗСО І-ІІІ ступе-

нів»; 
 

– за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

значний особистий внесок у забезпечення населення якісною медичною 

допомогою, активну громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від дня 

народження (відповідно до клопотання Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області) 
 

НАТАЛЕНКУ 

Сергію Миколайовичу 

– головному лікарю Комунального 

підприємства «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради. 
 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  
 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


