
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

04.03.2021 м. Полтава № 53 
 

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 високу громадянську свідомість, сумлінне виконання завдань, 

пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності 

держави та з нагоди Дня військових сполучень Збройних сил України 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради С. Бульбахи): 
 

ОЛІЙНИКУ 

Миколі Сергійовичу 

– капітану, помічнику військового 

коменданта комендатури військових 

сполучень залізничної дільниці та станції 

Полтава, 

ПОГОРЛЕЦЬКОМУ 

Антону Валерійовичу 

– капітану, старшому помічнику 

військового коменданта комендатури 

військових сполучень залізничної 

дільниці та станції Полтава; 
 

– за значний особистий вклад у справу збереження, примноження 

української культурної спадщини і прадавньої народної пісні полтавського 

краю, багаторічну творчу працю в народному аматорському фольклорному 

ансамблі «Берегиня» Суржківського сільського клубу та з нагоди 

Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Діденка) 
 

УДОДЕНКО 

Любові Григорівні  

– аматорці народної творчості, учасниці 

народного фольклорного ансамблю 

«Берегиня» Суржківського сільського 

клубу Великобагачанського району 

Полтавської області; 
 

– за самовіддану культурно-освітню працю, високий 

професіоналізм, активну громадянську позицію, значний особистий внесок у 

розвиток мистецтва на Полтавщині та з нагоди Міжнародного жіночого дня 
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(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Хардіна) 
 

ЗОЗУЛІ 

Олені Григорівні 

– Полтавській художниці; 

 

– за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

значний особистий внесок у розвиток дошкільної освіти, активну 

громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від дня народження (відповідно до 

клопотання Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області) 
 

ДІДЕНКО 

Любові Олексіївні 

– директору Михнівського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко» Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області; 
 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

реалізацію державної політики в галузі освіти, впровадження сучасних 

методів навчання і виховання підростаючого покоління, плідну депутатську 

діяльність та з нагоди 60-річчя від дня народження (відповідно до клопотання 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області) 
 

МИСНИКУ 

Сергію Івановичу 

– директору Опорного закладу 

«Калайдинцівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області», депутату 

Лубенської міської ради восьмого 

скликання; 
 

– за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 

територіальної громади, активну громадянську позицію та з нагоди 

Міжнародного жіночого дня (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради С. Савченка) 
 

ТОКАР  

Оксані Володимирівні 

– головному спеціалісту загального 

відділу виконавчого комітету 

Шевченківської районної у місті Полтаві 

ради; 
 

– за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

розвиток територіальної громади, активну громадянську позицію та з нагоди 

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради С. Савченка): 
 

ЛЮБЧЕНКУ  

Василю Петровичу 

– завгоспу виконавчого комітету 

Шевченківської районної у місті Полтаві 

ради, 
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ШПІЦІ  

Сергію Миколайовичу 

 

– завідувачу відділу організації робіт з 

утримання територій виконавчого 

комітету Шевченківської районної у місті 

Полтаві ради; 

 

– за сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний 

особистий внесок у розвиток українського спорту і фізичного виховання та 

підготовку спортсменів високого класу (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради С. Савченка) 

 

ПОНОМАРЬОВІЙ 

Марині Сергіївні 

– тренеру-викладачу з гімнастики 

художньої комунального закладу 

«Полтавська дитячо-юнацька спортивна 

школа № 4» м. Полтави. 

 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 


