
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31.03.2021                                         м. Полтава                                             № 71 

 

 

Про оголошення Подяки  

Полтавської обласної ради 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 та частиною 6 статті 56 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 захист соціальних інтересів 

ліквідаторів-чорнобильців, активну громадянську позицію та з нагоди 

Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (відповідно 

до клопотання депутата Полтавської обласної ради Н. Сухонос): 

 

БАРАНУ 

Анатолію Миколайовичу 

– члену Ради відокремленого підрозділу 

ГО "Фонд інвалідів Чорнобиля 

Полтавської області" в м. Лубни, учаснику 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 

 

ЛІСНИЧОМУ 

Ярославу Миколайовичу 

– члену Ради відокремленого підрозділу 

ГО "Фонд інвалідів Чорнобиля 

Полтавської області" в м. Лубни, учаснику 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 

 

УШКАНЮ 

Миколі Миколайовичу 

– члену Ради Лубенської міськрайонної 

ГО «Чорнобильці Лубенщини», учаснику 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

 

 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, особисту ініціативу 

та з нагоди відзначення другої річниці створення Служби судової охорони 

(відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради Г. Коваленка): 
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ГАЛЯН 

Любові Миколаївні 

– капралу Служби судової охорони, 

контролеру ІІ категорії (діловоду)  

1 підрозділу охорони територіального 

управління Служби судової охорони у 

Полтавській області, 

 

ЄВСТІГНЄЄВУ 

Сергію Володимировичу 

– сержанту Служби судової охорони, 

контролеру ІІ категорії 1 відділення  

3 взводу охорони 1 підрозділу охорони 

Служби судової охорони у Полтавській 

області, 

 

ПОВСТЯНУ 

Дмитру Вікторовичу 

– капралу Служби судової охорони, 

командиру 1 відділення 3 взводу охорони 

1 підрозділу охорони територіального 

управління Служби судової охорони у 

Полтавській області, 

 

УКРАЇНСЬКОМУ 

Вадиму Петровичу 

– підполковнику Служби судової охорони, 

начальнику відділу оперативно-чергової 

служби територіального управління 

Служби судової охорони у Полтавській 

області. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови,  

перший заступник голови О. ЛЕМЕШКО 

 


