
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17.03.2021                                         м. Полтава                                             № 58 

 

Про вручення годинника  

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. Вручити годинник Полтавської обласної ради: 
 

– за сумлінне виконання службових обов’язків, відданість військовій 

присязі, зразкову військову дисципліну, високий патріотизм, сприяння 

розвитку науки в інтересах Збройних Сил України та активну громадянську 

позицію (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Біленького): 
 

ІЛЬЧЕНКУ  

Володимиру Сергійовичу 

– майору, офіцеру відділу планування 

наукової роботи Воєнно-наукового 

управління Генерального штабу Збройних 

Сил України, учаснику АТО, 
 

ПІСАРЄВУ  

Олександру Віталійовичу 

– майору, офіцеру відділу наукових 

експертиз Воєнно-наукового управління 

Генерального штабу Збройних Сил 

України, учаснику АТО,ООС. 

 

2. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 
 

– за вірність військовій присязі, високі показники у службово-

бойовій діяльності, зразкове виконання завдань щодо захисту незалежності, 

суверенітету і територіальної цілісності України, сумлінне служіння 

українському народу та з нагоди відзначення 7-ї річниці Національної гвардії 

України (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

О. Чепурка): 
 

ЮРЧЕНКО 

Наталії Олександрівні 

– лейтенанту, начальнику режимно-

секретної служби військової частини 

3052 Центрального ОТО Національної 

гвардії України, 
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ШИПОВУ 

Володимиру Володимировичу 

– капітану, начальнику автомобільної 

служби технічної частини військової 

частини 3052 Центрального ОТО 

Національної гвардії України; 
 

– за сумлінне виконання службових обов’язків, високу професійну 

майстерність, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди 

відзначення 7-ї річниці Національної гвардії України (відповідно до 

клопотання депутата Полтавської обласної ради О. Чепурка) 
 

БІДІ 

Світлані Олександрівні 

– службовцю, діловоду тилу військової 

частини 3052 Центрального ОТО 

Національної гвардії України; 
 

– за багаторічну сумлінну працю, відповідальне ставлення до 

виконання посадових обов’язків, значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва та з нагоди 60-річчя від дня народження 

(відповідно до клопотання Лубенської міської ради Полтавської області) 
 

ВАСЮК 

Світлані Степанівні 

– заступнику начальника Управління 

культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Полтавської області. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  
 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 


