
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
17 вересня 2019 року                      №69-р 

 

Про нагородження грамотами, 

подяками та сертифікатами з нагоди 

відзначення 936-ої річниці з дня 

заснування міста Хорола та 76-ої 

річниці визволення Хорольщини від 

нацистських окупантів 

 

  

 Відповідно до п.19, п.20 ч.4 ст.42, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку із святкуванням 936-ої річниці з дня 

заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення Хорольщини від 

нацистських окупантів, 

 

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Порушити клопотання до Полтавської обласної ради про нагородження 

грамотою Полтавської обласної ради:  

1) Хижнякову Марію Володимирівну; 

2) Безносик Галину Іванівну. 

Оголосити Подяку обласної ради:  

1) Гуляєву Олександру Олександровичу; 

2) Мартюк Катерині Яківні. 

 

2. Нагородити медаллю Хорольської міської ради «За вагомий внесок у 

розвиток міста»: 

1) Дінця Анатолія Петровича – тракториста КП «Комунсервіс»; 

2) Зайченко Валентину Олександрівну – завідуючу неврологічного 

відділення Хорольської центральної районної лікарні; 

3) Гавриленка Руслана Володимировича – фізичну особу-підприємця; 

4) Кожевнікову Ольгу Миколаївну – краєзнавця; 

5) Козлова Володимира Андрійовича – історика, краєзнавця, заслуженого 

вчителя України, Почесного громадянина Хорольського району; 

6) Копайгору Миколу Миколайовича – директора Хорольської гімназії 

Хорольської районної ради Полтавської області; 



7) Міщенко Світлану Михайлівну – заступника головного лікаря 

Хорольської центральної районної лікарні, депутата Хорольської міської ради 

сьомого скликання;  

8) Пилипенко Раїсу Олександрівну – завідуючу дитячого навчального 

закладу «Малятко»; 

 9) Третяк Тетяну Іванівну – фахівця із соціальної роботи Хорольського 

РЦСССДМ по м. Хорол; 

10) Федоренко Лідію Андріївну – пенсіонера, колишнього вчителя, 

працівника відділу освіти.  

 

3. Нагородити грамотами міського голови за високий професіоналізм, 

трудові досягнення,  ініціативність, добросовісне відношення до виконання 

своїх службових обов’язків діяльності та з нагоди відзначення 936-ої річниці з 

дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення Хорольщини від 

нацистських окупантів: 

1) Арендаренко Ольгу Миколаївну – озеленювача КП «Комунсервіс»; 

2) Головню Геннадія Миколайовича – робітника з благоустрою КП 

«Комунсервіс»; 

3) Чмихало Григорія Вячеславовича – водія КП «Комунсервіс»; 

4) Цибу Сергія Миколайовича – електрогазозварювальника КП 

«Комунсервіс». 

 

4. Нагородити грамотою міського голови за активну громадську позицію, 

сприяння розвитку ветеранської діяльності та з нагоди відзначення 936-ої 

річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення Хорольщини 

від нацистських окупантів: 

1) Діденко Валентину Іванівну – члена громадської організації «Ветеран 

Хорола», бухгалтера громадської організації. 

 

5. Нагородити грамотами міського голови за плідну працю, вагомий 

внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, професійні 

здобутки та з нагоди відзначення 936-ої річниці з дня заснування міста Хорола 

та 76-ої річниці визволення Хорольщини від нацистських окупантів:  

1) Бирюк Інну Леонтіївну – вихователя дошкільного навчального закладу 

«Малятко» м. Хорол; 

2) Давкуш Альону Володимирівну – музичного керівника дошкільного 

навчального закладу «Яблунька» м. Хорол; 

3) Качана Олександра Михайловича – завідувача господарством 

дошкільного навчального закладу «Веселка» м. Хорол; 

4) Куліш Валентину Олексіївну – двірника дошкільного навчального 

закладу «Малятко» м. Хорол; 

5) Радченко Ольгу Василівну – вихователя дошкільного навчального 

закладу «Веселка» м. Хорол; 

6) Сергеєву Світлану Іванівну – комірника дошкільного навчального 

закладу «Яблунька» м. Хорол. 



7) Вакуленко Ларису Іванівну – заступника директора з навчально-

виховної роботи Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 

Хорольської районної ради Полтавської області; 

8) Господинько Ірину Григорівну – учителя української мови та 

літератури Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Хорольської 

районної ради Полтавської області; 

9) Доненка Олега Миколайовича – тренера-викладача районної дитячо-

юнацької спортивної школи; 

10) Жиленко Діану Іванівну – учителя початкових класів Хорольської 

гімназії Хорольської районної ради Полтавської області; 

11) Заїку Надію Іванівну – тренера-викладача районної дитячо-юнацької 

спортивної школи; 

12) Крутько Інну Василівну – учителя англійської мови Хорольської 

гімназії Хорольської районної ради Полтавської області; 

13) Левіну Олену Станіславівну – педагога організатора Хорольського 

навчально-виховного комплексу Хорольської районної ради Полтавської 

області; 

14) Стойко Оксану Володимирівну – методиста районного центру дитячої 

та юнацької творчості. 

 

6. Нагородити грамотами міського голови за високий професіоналізм, 

ініціативність, добросовісне відношення до роботи та з нагоди відзначення 936-

ої річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення 

Хорольщини від нацистських окупантів: 

1) Гладиря Віктора Миколайовича – методиста Хорольського районного 

будинку культури; 

2) Штану Тамару Олексіївну – викладача по класу хореографії 

Хорольського початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 

(дитячої музичної школи). 

 

7. Нагородити грамотами міського голови за вагомий внесок у розвиток 

аграрної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 

відзначення 936-ої річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці 

визволення Хорольщини від нацистських окупантів:  

1) Бедюха Віктора Васильовича – завідувача лабораторії Хорольського 

агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії; 

2) Єременко Іван Михайлович – лаборант Хорольського 

агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії; 

3) Салогуб В’ячеслав Іванович – викладач Хорольського 

агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії; 

4) Сердюк Олександр Іванович – викладач, голова МЦК загально 

технічних дисциплін Хорольського агропромислового коледжу Полтавської 

державної аграрної академії; 

5) Рогова Людмила Вітіславівна – викладач Хорольського 

агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії. 



 

8. Нагородити грамотами міського голови за досягнуті успіхи у виконанні 

службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток навчального закладу  та міста 

Хорола, активну участь у громадському житті та з нагоди відзначення 936-ої 

річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення Хорольщини 

від нацистських окупантів:  

1) Дешеву Вікторію Анатоліївну – бібліотекаря Міжрегіонального центру 

професійної передпідготовки звільнених у запас військовослужбовців; 

2) Ярошенко Наталію Михайлівну – майстра виробничого навчання 

Міжрегіонального центру професійної передпідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців. 

 

9. Нагородити грамотами міського голови за професійні здобутки, 

добросовісне відношення до роботи, ініціативність та з нагоди відзначення 936-

ої річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення 

Хорольщини від нацистських окупантів: 

1) Заволоку Валентину Іванівну – соціального робітника відділення 

соціальної допомоги вдома територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської районної державної 

адміністрації; 

2) Ілляшенко Наталію Михайлівну – машиністу з прання відділення 

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Хорольської районної державної адміністрації; 

3) Недосвітій Тамару Іванівну – соціального робітника відділення 

соціальної допомоги вдома територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської районної державної 

адміністрації. 

 

10. Нагородити грамотами міського голови за особистий вклад у розвиток 

медицини, вирішення завдань охорони здоров’я, активну участь у громадській 

та інших сферах діяльності та з нагоди відзначення 936-ої річниці з дня 

заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення Хорольщини від 

нацистських окупантів: 

1) Саліженко Юрія Миколайовича – лікаря – стоматолога – хірурга 

стоматологічного відділення КНП «Хорольська центральна районна лікарня»; 

2) Штомпель Аллу Анатоліївну – сестра медична хірургічного відділення 

КНП «Хорольська центральна районна лікарня». 

 

11. Нагородити грамотами міського голови за високий професіоналізм, 

добросовісне відношення до виконання службових обов’язків та з нагоди 

відзначення 936-ої річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці 

визволення Хорольщини від нацистських окупантів: 



1) Чередника Володимира Анатолійовича – водія адміністративно-

управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу Хорольського 

районного центру первинної медико-санітарної допомоги; 

2) Фісуна Олександра Івановича – завідувача господарства Хорольського 

районного центру первинної медико-санітарної допомоги. 

 

12. Нагородити грамотами міського голови за високий професіоналізм, 

сумлінну працю, ініціативність та з нагоди відзначення 936-ої річниці 

заснування міста Хорола та 76-ої річниці визволення Хорольщини від 

нацистських окупантів:  

1) Бірюка Євгенія Івановича – начальника відділу організації праці та 

заробітної плати ПАТ «Хорольський механічний завод»; 

2) Кіріченка Руслана Володимировича – слюсаря з механоскладальних 

робіт ПАТ «Хорольський механічний завод». 

 

13. Нагородити грамотами міського голови за сумлінну працю, високу 

професійну майстерність, добросовісне відношення до роботи та з нагоди 

відзначення 936-ої річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої річниці 

визволення Хорольщини від нацистських окупантів:  

1) Калініченко Тетяну Петрівну – оператора лінії у виробництві харчової 

продукції цеху розливу води ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів 

харчування»; 

2) Цівенко Людмилу Іванівну – заступника головного бухгалтера ТОВ 

«Хорольський завод дитячих продуктів харчування». 

 

14. Визнати переможцями загальноміського конкурсу в номінації «Краще 

ОСББ 2019 року» та нагородити грошовими сертифікатами на суму 10,0 тис. 

грн.: 

1) ОСББ «Злагода» (голова – Ганзенко Валентина Миколаївна); 

2) ОСББ «Фортуна» (голова – Левін Руслан Миколайович); 

3) ОСББ «Соборне, 21Б» (голова – Свириденко Тетяна Вікторівна). 

 

15. Визнати переможцем конкурсу «Краща садиба 2019 року»: 

1) вулицю Остапа Вишні, 3 – господиня Олена Тур; 

2) вулицю Благовіщеська, буд. 28 – господар Дятленко Віталій 

Леонідович; 

3) вулицю Благовіщенська, буд. 32а – господар Свічкар Іван 

Миколайович. 

 

16. Визнати переможцями загальноміського конкурсу «Краща вулиця 

2019 року»:, 

1) вулицю Незалежності. 

 

17. Оголосити подяку міського голови за матеріальну підтримку для 

забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів у місті та з 



нагоди відзначення 936-ої річниці з дня заснування міста Хорола та 76-ої 

річниці визволення Хорольщини від нацистських окупантів: 

1.  Клюйко Валентину Івановичу – підприємцю; 

2. Носаченку Олександру Анатолійовичу – підприємцю; 

3. Панченку Володимиру Михайловичу – підприємцю;  

4. Панченку Юрію Михайловичу – підприємцю; 

5. Порожнеті Роману Олександровичу – підприємцю; 

6. Представницту турецької фірми «ОНУР ТААХХУТ 

ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ». 

 

18. Оголосити подяку за участь у конкурсі на ІІ Кубок мера з 

аматорського фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю свій край» та з 

нагоди відзначення 936-ої річниці заснування міста Хорола та 76-ої річниці 

визволення Хорольщини від нацистських окупантів: 

1) Кожевніковій Ользі Миколаївні; 

2) Сахну Олександру Олександровичу; 

3) Радько Євгену Кіндратовичу; 

4) Фурсову Ігорю Сергійовичу; 

5) Шевчук Юлії; 

6) Ботвінку Максиму Миколайовичу. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          С.М.Волошин

 


