
 
 
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації” та Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, зат-
вердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 
2013 року № 381/2013-р, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції в 
області 28 листопада 2013 року за № 80/1914: 

1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації з 
врученням цінного подарунка кожному: 

1.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 

1.1.1. Військовослужбовців військової частини А 2641: 
МЕЛЬНИК 
Оксану Володимирівну 

– старшого солдата, кухаря відділення підготовки по-
шукових собак загону підготовки кінологів та собак  

   

НЕТРЕБІНУ 
Оксану Олексіївну 

– солдата, оператора відділення автоматизованих си-
стем управління 

 

1.1.2. Військовослужбовців військової частини А 3479: 
ТАРАСОВУ 
Інну Григорівну 

– старшого солдата, відповідального виконавця штабу

   

ШВЕЦЬ 
Валентину Францівну 

– старшого солдата, діловода технічної частини 

 

1.1.3. Військовослужбовців військової частини А 2339 Хмельницького 
військового госпіталю: 
ГРИГОРЧУК 
Олесю Андріївну 

– працівника Збройних Сил України, лікаря-інфек-
ціоніста інфекційного відділення 
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ЛИТВИНЮК 
Ніну Іванівну 

– працівника Збройних Сил України, тимчасово вико-
нуючу обов'язки завідувача лабораторією 

   

ФЕДОСЄЄВУ 
Тетяну Іванівну 

– працівника Збройних Сил України, лікаря-акушера-
гінеколога хірургічного відділення 

 

1.1.4. Працівників Головного управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області: 
ГЕРЕЛЕЙ 
Ольгу Сергіївну 

– бухгалтера відділення економіки і фінансів аварій-
но-рятувального загону спеціального призначення 

   

СМИТАНЮК  
Юлію Миколаївну 

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
начальника групи планування, аналітичного та 
документального забезпечення 3-го державного 
пожежно-рятувального загону 

 

1.1.5. Працівників апарату обласної державної адміністрації: 
ГНАТЮК 
Людмилу Андріївну 

– прибиральницю службових приміщень відділу фі-
нансово-господарського забезпечення 

   

ЛЮДВІК 
Валентину Василівну 

– головного спеціаліста юридичного відділу 

 

1.1.6. Працівників структурних підрозділів обласної державної адміні-
страції: 
ДЗЕНДЗЕЛЬ 
Марину Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу з питань розвитку під-
приємництва та регуляторної політики Департа-
менту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури 

   

КОРЯГІНУ 
Наталію Валеріївну 

– головного економіста відділу фінансів галузей ви-
робничої сфери Департаменту фінансів 

 

1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток електроенергетичної галузі та з нагоди Міжнародного 
жіночого дня БОЙКО Ольгу Степанівну, головного бухгалтера Білогірського 
району електричних мереж ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

1.3. За активну волонтерську діяльність, громадську позицію, неви-
черпний оптимізм, щиру допомогу тим, хто її потребує, та з нагоди Між-
народного жіночого дня учасників Революції гідності, волонтерів м. Нетішин 
КРАЙЧИНСЬКУ Лілію Іванівну та ОБУШНУ Наталію Вадимівну. 

1.4. За сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня 
працівників виконавчого апарату Хмельницької обласної ради: 
АНТОНЮК  
Ліну Леонідівну 

– заступника начальника відділу з питань бюджету та еко-
номічного аналізу управління з питань спільної власності 
територіальних громад та економічного розвитку 

   

ДУНЕЦЬ 
Олену Миколаївну 

– консультанта відділу з питань документального за-
безпечення, протокольної роботи та звернень гро-
мадян   
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1.5. За сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий професіо-
налізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 40-річчя від дня 
народження ТКАЧЕНКО Людмилу Миколаївну, заступника керівника апарату – 
начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної 
державної адміністрації. 

1.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у реалізацію державної політики в галузі земельних відносин та з 
нагоди Дня землевпорядника України працівників Хмельницької регіональної 
філії державного підприємства “Центр державного земельного кадастру”: 

ВОЙЦЕХОВА 
Віктора Васильовича 

– заступника головного бухгалтера відділу бухгалтер-
ського обліку та аналізу господарської діяльності 

   

КОЗЮК 
Лесю Володимирівну 

– начальника юридичної служби 

   

САБАДАХА 
Володимира Володимировича

– начальника Дунаєвецького районного виробничого 
відділу 

 

1.7. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності 
держави працівників Головного управління ДФС в області: 

АЛЬМІЗА 
Сергія Олександровича 

– майора податкової міліції, старшого оперуповнова-
женого з ОВС відділу оперативного супроводження 
адміністрування ПДВ оперативного управління 

   

БІЛАША 
Сергія Петровича 

– підполковника податкової міліції, старшого слідчого 
з особливо важливих справ контрольно-методичного 
відділу слідчого управління фінансових розслідувань 

   

ГАМОЛОВА 
Андрія Володимировича 

– майора податкової міліції, виконуючого обов'язки 
завідувача сектору активних заходів оперативного 
управління 

   

КОВАЛЬСЬКОГО 
Володимира Вікторовича 

– майора податкової міліції, виконуючого обов’язки 
завідувача оперативно-аналітичного сектору опера-
тивного управління 

   

ПАЛИЛЮЛЬКА 
Андрія Олександровича 

– майора податкової міліції, заступника начальника 
відділу власної безпеки при Головному управлінні 
ДФС в області 

   

ПОХАЛЮКА 
Валерія Олександровича 

– капітана податкової міліції, старшого інспектора з 
особливих доручень сектору активних заходів опе-
ративного управління 

   

ШУРКА 
Олексія Володимировича 

– старшого лейтенанта податкової міліції, старшого 
оперуповноваженого з особливо важливих справ 
відділу з обслуговування ДПІ оперативного управ-
ління 

 

1.8. За зразкову підготовку та виконання робіт з реконструкції та 
будівництва об’єктів соціальної інфраструктури та з нагоди відкриття після 
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реконструкції плавального басейну у дошкільному навчальному закладі № 3 
“Росинка”, м. Славута: 
ТКАЧУК 
Наталію Василівну 

– завідувача дошкільного навчального закладу № 3 
“Росинка” 

   

ЯЦЮКА 
Василя Володимировича 

– начальника комунального підприємства “Славутське 
житлово-комунальне об’єднання” 

 

1.9. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування населення ШПАРУК Людмилу 
Володимирівну, диспетчера виробничо-транспортного цеху комунального 
підприємства Нетішинської міської ради “Житлово-комунальне об’єднання”. 

1.10. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу сорто-
випробування, впровадження кращих сортів рослин та з нагоди 50-річчя від 
дня народження ЛЯЛЬЧУКА Петра Петровича, завідувача лабораторії філії Ук-
раїнського інституту експертизи сортів рослин обласного державного центру 
експертизи сортів рослин. 

1.11. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та з 
нагоди 60-річчя з дня створення ПАТ “Хмельницькгаз”: 
ГЖЕГОЖЕВСЬКОГО 
Володимира Олександровича

– слюсаря з експлуатації та ремонту газового устат-
кування сервісного центру з повірки побутових та 
промислових лічильників газу  

   

ЛЕВИЦЬКОГО 
Андрія Леонідовича 

– начальника відділу бюджетування та контролю   

   

СМІЛИКА 
Олександра Борисовича 

– слюсаря з експлуатації та ремонту газового устат-
кування служби підземних газопроводів Полонської 
дільниці 

 

1.12. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок в економічний розвиток області та з нагоди 60-річчя від дня народ-
ження КУШНІРУКА Василя Михайловича, пенсіонера, колишнього директора 
служби економічної безпеки Красилівського машинобудівного заводу. 

1.13. За багаторічну сумлінну працю в органах судової влади, особистий 
внесок у забезпечення захисту прав громадян Старокостянтинівського району 
та з нагоди 60-річчя від дня народження СЕНЬКОВА Олександра Григоровича, 
голову Старокостянтинівського районного суду. 

1.14. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди дострокового випуску офіцерів-прикордонників Національ-
ної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького: 
БАЛЕНДРУ 
Андрія Васильовича 

– підполковника, доцента кафедри англійської мови 
факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін 

   

ГОЛОВНЮ 
Сергія Борисовича 

– підполковника, доцента кафедри транспортних засо-
бів та соціальної техніки інженерно-технічного фа-
культету 
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ЗЬОЛКУ 
Валентина Леонідовича 

– полковника юстиції, начальника кафедри конститу-
ційного, адміністративного та міжнародного права 
факультету правоохоронної діяльності 

   

КАЦЮБУ 
Ігоря Олександровича 

– старшого лейтенанта, курсового офіцера навчаль-
ного курсу інженерно-технічного факультету 

   

ЛАЗАРЕНКА 
Олександра Васильовича 

– підполковника, доцента кафедри тактики прикордон-
ної служби факультету охорони та захисту держав-
ного кордону 

   

ЩЕГОЛЄВУ 
Тетяну Леонідівну 

– доцента кафедри перекладу факультету іноземних 
мов і гуманітарних дисциплін 

 

 
 

2. Обласна державна адміністрація висловлює Подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному: 

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 
ВЕЛИЧКО 
Оксані Віталіївні 

– прапорщику цивільного захисту, старшому диспет-
черу оперативно-координаційного центру Головного 
управління державної служби України з надзвичай-
них ситуацій в області 

   

КОРШОК 
Аліні Броніславівні 

– завідувачу сховища військової частини А 2641 

   

МЕЛЬНИК  
Оксані Петрівні 

– начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу 
військової частини А 2738 

 

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток електроенергетичної галузі та з нагоди Міжнародного 
жіночого дня САВЧУК Ользі Миколаївні, завідувачу господарством дільниці 
господарського обслуговування Департаменту високовольтних електромереж 
ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

2.3. За активну волонтерську діяльність, громадську позицію, щиру 
допомогу тим, хто її потребує, та з нагоди Міжнародного жіночого дня ПАПІЖ 
Світлані Вікторівні, учаснику Революції гідності, волонтеру, м. Нетішин. 

2.4. За зразкову підготовку та виконання робіт з реконструкції та будів-
ництва об’єктів соціальної інфраструктури та з нагоди відкриття плавального 
басейну у дошкільному навчальному закладі № 3 “Росинка” ПАНЧУКУ Василю 
Васильовичу, підприємцю, м. Нетішин. 

2.5. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування ВЛАСОВУ Віктору Івановичу, слюсарю з аварійно-
відновлювальних робіт 4-го розряду комунального господарства ВП “Хмель-
ницька АЕС “ДП НАЕК “Енергоатом”. 
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2.6. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та з 
нагоди 60-річчя з дня створення ПАТ “Хмельницькгаз”: 
АНОНЮКУ 
Михайлу Михайловичу 

– слюсарю з експлуатації та ремонту газового устат-
кування служби обліку газу Ярмолинецької дільниці 

   

ГРЕБЕНЮК 
Аполлінарії Анатоліївні 

– провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського об-
ліку та звітності   

 

2.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток електроенергетики Хмельницької області ШПАКУ 
Олександру Леонідовичу, генеральному директору ПАТ “Хмельницькобл-
енерго”. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації              В. Процюк 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вик. Леськів Т.П. 
тел. 65-72-26 
від. РГ – 1 прим. 
21.03.16 

 


