
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

27.06.2022 м. Полтава № 128 
 

 

Про нагородження Почесною Грамотою,  

Грамотою та оголошення Подяки  

Полтавської обласної ради 

 

Керуючись пунктом 18 частини 6, 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»  

(зі змінами): 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за особисті заслуги у захисті життя та здоров’я, прав і свобод 

громадян, інтересів держави, активну громадську, благодійну, волонтерську 

діяльність, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня 

Конституції України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради Л. Руроєвої) 

 

БУЛЬБАХУ 

Сергія Володимировича 

– старшого лейтенанта, командира  

1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 

військової частини А7310. 
 

 

2. Нагородити Грамотою Полтавської обласної ради: 

 

– за значний особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист 

конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службових 

обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції 

України (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

І. Гришка): 

 

АНДРІЄНКА  

Дениса Вадимовича 

– капітана поліції, заступника начальника 

відділення поліції № 4 Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Полтавській області з превентивної 

діяльності, 
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ГАЛИЧ  

Вікторію Олександрівну 

– капітана поліції, начальника сектору 

адміністративної практики Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Полтавській області, 
 

ГУМУ  

Петра Івановича 

– капітана поліції, старшого інспектора 

сектору реагування патрульної поліції 

відділення поліції № 4 Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Полтавській області, 

 

ДОРОШЕНКА  

Анатолія Миколайовича 

– капітана поліції, інспектора з режиму 

секретності відділення поліції № 4 

Полтавського районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

КАЛЕНІЧЕНКА  

Вадима Володимировича 

– старшого лейтенанта поліції, 

оперуповноваженого зонального сектору 

№ 2 відділу кримінальної поліції 

Полтавського районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

НУЖНЕНКА  

Артема Анатолійовича 

– майора поліції, начальника сектору 

реагування патрульної поліції відділення 

поліції № 4 Полтавського районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

ПАВЛЕНКА  

Віталія Васильовича 

– лейтенанта поліції, старшого 

дільничного офіцера поліції сектору 

превенції відділення поліції № 4 

Полтавського районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

ХУРСУ  

Сергія Володимировича 

– капітана поліції, заступника начальника 

відділення поліції № 4 Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 
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Полтавській області – начальника 

слідчого відділення. 

 

3. Оголосити Подяку Полтавської обласної ради: 

 

– за особисті заслуги у захисті життя та здоров’я, прав і свобод 

громадян, інтересів держави, активну громадську, благодійну, волонтерську 

діяльність, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня 

Конституції України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради Л. Руроєвої): 

 

БАРАНОВУ 

Денису Анатолійовичу 

– молодшому сержанту, командиру 

господарчого відділення взводу 

матеріально-технічного забезпечення 

військової частини А7310, 
 

БАХМУТУ  

Миколі Васильовичу 

– старшому сержанту, головному 

сержанту 2 стрілецького взводу   

2 стрілецької роти військової частини 

А7310, 
 

БЕЗРУКУ  

Анатолію Андрійовичу 

– головному сержанту, командиру 

відділення технічного обслуговування 

автомобільної техніки військової частини 

А7310, 
 

ДУДНИКУ  

Сергію Миколайовичу 

– солдату, стрільцю 3 стрілецького взводу 

3 стрілецького відділення 4 стрілецької 

роти військової частини А7310, 
 

ДЕЙНЕЦІ  

Миколі Федоровичу 

– штаб-сержанту, головному сержанту 

3 стрілецької роти військової частини 

А7310, 
 

ЖАРІНУ  

Миколі Анатолійовичу 

– капітану, командиру 3 стрілецької роти 

військової частини А7310, 
 

ІВАНЧЕНКУ  

Максиму Вікторовичу 

– старшому лейтенанту, офіцеру групи 

логістики військової частини А7310, 
 

КОСТЕНКУ  

Ігорю Івановичу 

– старшому лейтенанту, командиру  

1 мінометного взводу мінометної батареї 

військової частини А7310, 

КУРМАНУ  

Андрію Федоровичу 

– солдату, стрільцю 2 стрілецького 

відділення 3 стрілецького взводу  

2 стрілецької роти військової частини 

А7310, 
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ЛОТОВУ  

Руслану Юрійовичу 

– лейтенанту, командиру гранатометного 

взводу військової частини А7310, 
 

ЛОШИНУ  

Миколі Миколайовичу 

– штаб-сержанту, головному сержанту 

військової частини А7310, 

 

МИХАЙЛИКУ  

Віталію Сергійовичу 

– старшому солдату, старшому стрільцю  

1 стрілецького взводу 2 стрілецького 

відділення 1 стрілецької роти військової 

частини А7310, 
 

МІСЕВРІ  

Ігорю Володимировичу 

– підполковнику, заступнику начальника 

штабу військової частини А7310, 
 

ОЛІЙНИКУ  

Олегу Юрійовичу 

– молодшому сержанту, головному 

сержанту 2 стрілецької роти військової 

частини А7310, 
 

ОСТРОВЕРХОМУ  

Віктору Івановичу 

– старшому сержанту, головному 

сержанту – командиру відділення 

інженерно-саперного взводу військової 

частини А7310, 
 

ПЕТРОВУ  

Максиму Васильовичу 

– солдату, кулеметнику кулеметного 

відділення військової частини А7310, 
 

ТРОФИМЕНКУ  

Віктору Євгенійовичу 

– молодшому сержанту, техніку із 

системного адміністрування 

інформаційно-телекомунікаційного вузла 

військової частини А7310, 
 

ЧОРНУСІ  

Вадиму Сергійовичу 

– солдату, начальнику 1 радіостанції 

інформаційно-телекомунікаційного вузла 

військової частини А7310, 
 

ШАБЛІЮ  

Вадиму Євгеновичу 

– капітану, лікарю медичного пункту 

військової частини А7310; 

 
 

– за особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист 

конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службових 

обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції 

України (відповідно до клопотання депутата Полтавської обласної ради  

І. Гришка): 
 

ДОБРЯК  

Аліні Василівні 

– лейтенанту поліції, слідчому слідчого 

відділення відділення поліції № 4 

Полтавського районного управління 
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поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

ІСАЄВУ  

Олександру Васильовичу 

– старшому лейтенанту поліції, інспектору 

сектору реагування патрульної поліції 

відділення поліції № 4 Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Полтавській області, 
 

КУШНІРЕНКУ  

Олександру Миколайовичу 

– старшому сержанта поліції, 

поліцейському сектору реагування 

патрульної поліції відділення поліції № 4 

Полтавського районного управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

ПЛЕСКАЧУ  

Сергію Віталійовичу 

– старшому лейтенанту поліції, інспектору 

сектору реагування патрульної поліції 

відділення поліції № 4 Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Полтавській області, 
 

УДОВИЧЕНКО  

Яні Олегівні 

– молодшому лейтенанту поліції, 

інспектору сектору ювенальної превенції 

відділу превенції Полтавського районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській 

області, 
 

ЯНЕНКУ  

Івану Михайловичу 

– старшому лейтенанту поліції, інспектору 

сектору реагування патрульної поліції 

відділення поліції № 4 Полтавського 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Полтавській області; 

 
 

– за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, 

активну участь у громадському житті (відповідно до клопотання депутата 

Полтавської обласної ради Л. Босенко) 
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КАПУСТІ 

Тетяні Мефодіївні 

– завідуючій господарством 

госпрозрахункової дільниці Управління 

майном обласної ради; 

 
 

– за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий 

внесок у розвиток водопровідно-каналізаційного господарства та з нагоди Дня 

Конституції України (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради В. Воротинцева): 

 

БУЛГАКОВУ 

Юрію Миколайовичу  

– майстру цеху з ремонту та експлуатації 

водопровідних мереж комунального 

підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал», 

 

ГОВОРОВІЙ 

Ользі Василівні 

– провідному інженеру виробничо-

технічного відділу комунального 

підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал», 

 

ГОРДІЄНКУ 

Олексію Олексійовичу 

– водію автотранспортних засобів другого 

класу автотранспортної служби 

комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал», 

 

ДАРОВСЬКОМУ 

Олександру  

Олександровичу 

– слюсарю аварійно-відновлювальних 

робіт четвертого розряду цеху з ремонту 

та експлуатації водопровідних мереж 

комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал», 

 

ЗАБИШНОМУ 

Євгену Васильовичу 

– головному інженеру комунального 

підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал», 

 

МИСТЮКУ 

Сергію Івановичу 

– начальнику дільниці Затуринської 

очисної каналізаційної станції 

комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал», 

 

ПОДВОРЧАНУ 

Ігорю Олександровичу 

– електрогазозварнику п’ятого розряду 

цеху з ремонту та експлуатації 

водопровідних мереж комунального 

підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал», 
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ШАПОВАЛУ 

Олександру Дмитровичу 

– водію автотранспортних засобів другого 

класу автотранспортної служби 

комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал»; 

 
 

– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, сприяння 

діяльності депутатського корпусу Полтавської обласної ради та з нагоди  

50-річчя від дня народження (відповідно до клопотання депутата Полтавської 

обласної ради О. Лемешка) 

 

ДАВИДЕНКО 

Людмилі Миколаївні 

– головному спеціалісту сектору по 

роботі зі зверненнями громадян та 

вхідною і вихідною документацією 

загального відділу виконавчого апарату 

обласної ради. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради Т. Паутову.  
 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 


