
 
 
 
 
 

Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, 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, вагомий особистий 
внесок у розвиток автотранспортної галузі області та з нагоди Дня автомо-
біліста і дорожника: 

АНТОНЮКА 
Віктора Антоновича 

– директора ТОВ “Промтехтранс”, с. Гуменці Кам’я-
нець-Подільського району 

 

ГУРМАНА 
Володимира Васильовича 

– головного інженера ДП “Хмельницькоблавтодор”

   

ДЗЮБУ 
Віталія Петровича 

– начальника управління Укртрансбезпеки в області 

   

КОЗИНЕЦЬ 
Марину Володимирівну 

– головного інженера філії “Ярмолинецький райавто-
дор” 

 

ЛАБУНЕЦЬ 
Антоніну Сергіївну 

– начальника Славутської автостанції ТОВ “Хмель-
ницьктранс” 

   

ПАНЧУКА 
Сергія Віталійовича 

– заступника начальника відділу державного контро-
лю та нагляду за безпекою на транспорті управління 
Укртрансбезпеки в області 
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СИБІГУ 
Геннадія Федоровича 

– підполковника поліції, начальника сектору автомо-
більно-технічної інспекції УПД ГУНП в області 

 

ШИМЧУКА 
Сергія Никаноровича 

– майора поліції, начальника відділу забезпечення 
безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в області 

   

1.2. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня інженерних військ військовослужбовців: 

БЛАЖКА 
Богдана Васильовича 

– молодшого лейтенанта, помічника начальника гру-
пи служби військ штабу військової частини А2738 

   

ВЕЧІРКА 
Володимира Володимировича 

– старшого сержанта, начальника радіостанції польо-
вого вузла зв’язку військової частини А 2738 

   

ВОЛОЩУКА 
Дмитра Сергійовича 

– сержанта, інструктора відділення спеціального 
мінування загону спеціального мінування військової 
частини А 2641

   

КРАЙНІКА 
Ігоря Анатолійовича 

– сержанта, інструктора відділення підготовки пошу-
кових собак загону підготовки кінологів та собак 
військової частини А 2641 

 

КУПРІЯШИНА 
Михайла Геннадійовича 

– капітана, командира роти розгородження військової 
частини А 3479 безпосереднього підпорядкування 
військової частині А 2738 

   

ОРІХА 
Бориса Зиновійовича 

– старшину, старшого інструктора відділення контро-
лю загону контролю якості проведення робіт з роз-
мінування військової частини А 2641 

 

ТАНАСІЙЧУК 
Аллу Павлівну 

– старшого сержанта, фельдшера 11-го понтонно-мос-
тового батальйону військової частини А 3290 без-
посереднього підпорядкування військовій частині 
А 2738 

   

ФЕДЬКА 
В’ячеслава Вікторовича 

– сержанта, інструктора відділення розмінування за-
гону розмінування військової частини А 2641 

 
 

  

1.3. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 
550-річчя с. Ходаківці Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної 
громади Хмельницького району: 

КУКУРУЗУ 
Івана Леонідовича 

– жителя с. Лісові Гринівці

   

ЛЕЖАНСЬКОГО 
Василя Васильовича 

– депутата Лісовогринівецької сільської ради 

   

ЛОВІНА 
Василя Зіновійовича 

– старосту с. Ходаківці 

   

ТУРЧИНЦЯ 
Володимира Івановича 

– виконуючого обов’язки генерального директора 
ТОВ “Волочиськ - Агро” 
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1.4. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського 
виробництва, збереження та примноження лісів Хмельниччини ЛІСОВОГО Віта-
лія Митрофановича, начальника обласного управління лісового та мислив-
ського господарства. 

1.5. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
громадянську позицію та з нагоди 70-річчя від дня народження РОЗДОБУДЬКА 
Анатолія Григоровича, відповідального секретаря обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України. 

1.6. За багаторічну науково-педагогічну роботу, вагомий особистий вне-
сок у розвиток освіти та науки, підготовку науково-педагогічних кадрів та з 
нагоди 85-річчя від дня народження ОРЛОВА Олівера Олексійовича, академіка 
Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора 
кафедри маркетингу та товарознавства Хмельницького національного універ-
ситету. 

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної роботи та з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери: 

БУРЛАКОВА 
Володимира Васильовича 

– головного державного інспектора відділу нагляду на 
виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки  
Управління Держпраці в області 

 

БРАЖУКА 
Василя Якимовича 

– директора Славутської міської виконавчої дирекції 
обласного відділення Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності 

   

ВОЗНУ 
Любов Вікторівну 

– директора Віньковецького районного центру со-
ціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

   

ГЕРУКА 
Сергія Станіславовича 

– головного державного інспектора відділу нагляду в 
будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку 
Управління Держпраці в області 

   

КОВАЛІНСЬКУ 
Ларису Петрівну 

– начальника відділу взаємодії з роботодавцями Ста-
рокостянтинівського міськрайонного центру зайня-
тості 

 

КОСТЮЧЕНКА 
Дениса Вікторовича 

– головного державного інспектора відділу нагляду в 
будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку 
Управління Держпраці в області 

   

КОТИКА 
Павла Олександровича 

– начальника відділення виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України в 
Ізяславському районі 

 

МЕЛЬНИЧУК 
Марію Іванівну 

– соціального працівника територіального центру со-
ціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської 
міської ради 
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МУШИНСЬКУ 
Наталію Миколаївну 

– начальника відділу з питань призначення пенсій уп-
равління пенсійного забезпечення Головного уп-
равління Пенсійного фонду України в області 

   

НАГОРНУ 
Світлану Володимирівну 

– начальника відділу обслуговування громадян Старо-
костянтинівського об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України в області 

 

ОКУНЄВИЧА 
Олександра Володимировича

– заступника начальника Управління Держпраці в 
області 

 

ПОВАДЮКА 
Олександра Олеговича 

– директора Хмельницької міжрайонної виконавчої 
дирекції обласного відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності 

   

РОМАНЕЦЬ 
Ларису Яківну 

– директора Шепетівського районного центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

САВЧУК 
Катерину Анатоліївну 

– менеджера проекту міжнародної технічної допомоги 
Європейського Союзу “Створення сучасної моделі уп-
равління регіональним розвитком ринку праці” в області 

   

СТАДНІК-ГРЕХОВУ 
Ольгу Борисівну 

– головного спеціаліста управління виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захво-
рювань України в області 

   

ЧЕРВОНОГРАДСЬКУ 
Аллу Вікторівну 

– завідувача сектору відділення виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань 
України у м. Кам’янець-Подільський 

   

ЧЕРНЯК 
Надію Петрівну 

– інструктора з трудової адаптації Славутського ра-
йонного територіального центру соціального об-
слуговування 

   

1.8. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у вирі-
шення питань соціально-трудової реабілітації людей з глибокими аномаліями 
зору та з нагоди Міжнародного дня білої тростини членів обласного правління 
УТОС: 

ГУЛУ 
Миколу Миколайовича 

– голову Хмельницької територіальної первинної 
організації 

   

ЛЕСЬКОВА 
Петра Омеляновича 

– голову Летичівської територіальної первинної ор-
ганізації  

   

СОКОТУН 
Марію Ігорівну 

– завідувача гуртожитку Хмельницького навчаль-
но-виробничого підприємства УТОС 

   

1.9. За значний особистий внесок у соціальний, правовий захист вете-
ранів і пенсіонерів органів внутрішніх справ та з нагоди 55-ї річниці від Дня 
утворення обласної організації Асоціації ветеранів МВС України представ-
ників цієї організації: 

БОЙКА 
Валерія Борисовича 

– підполковника гвардії у відставці, ветерана війсь-
кової служби 
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БУХЕРА 
Ігоря Васильовича 

– підполковника міліції у відставці, провідного спе-
ціаліста – консультанта Головного управління 
Національної поліції в області 

   

КИДАНЧУКА 
Степана Харитоновича 

– полковника міліції у відставці, ветерана органів 
внутрішніх справ 

   

1.10. За багаторічну сумлінну працю у галузі сільського господарства, 
вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Волочиського 
району та з нагоди 60-річчя від дня народження КРИВАКА Віталія Несторовича, 
регіонального директора ВП АФ “Мир” ТОВ “Волочиськ Агро”. 

1.11. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у со-
ціально-економічний розвиток Волочиського району та з нагоди 70-річчя від 
дня народження САВЧУКА Дмитра Йосиповича, колишнього начальника управ-
ління сільського господарства Волочиської районної державної адміністрації. 

1.12. За багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий вне-
сок у розвиток національної освіти, підвищення рівня навчання та виховання 
студентської молоді та з нагоди 65-річчя від дня народження ФРІМЕРШТЕЙНА 
Григорія Олександровича, заступника директора з навчальної роботи Хмель-
ницького політехнічного коледжу. 

1.13. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня пра-
цівників радіо, телебачення та зв’язку: 

БОНДАРЧУК 
Марину Василівну 

– начальника Старокостянтинівського міського відді-
лення поштового зв’язку № 4 Хмельницької дирек-
ції УДППЗ “Укрпошта” 

   

ВОЛОДІНА 
Олега Володимировича 

– директора Хмельницького відділення ТОВ “Інтер-
національні телекомунікації” ТОВ “Інтертелеком” 

   

ГАЛЯНТА 
Олександра Михайловича 

– телеоператора ТОВ продюсерський центр “Ексклю-
зив” 

 

ДОЛИНСЬКОГО 
Сергія Івановича 

– ефірного редактора ТОВ “Телекомпанія “Проскурів” 

   

МИХАЙЛОВА 
Сергія Вікторовича 

– інженера-електрозв’язку 2-ї категорії Хмельницько-
го відділення ТОВ “Інтернаціональні телекомуні-
кації” ТОВ “Інтертелеком” 

 

СКРИПНИК 
Емілію Олександрівну 

– начальника відділення поштового зв’язку с. Жердя 
Чемеровецького району Хмельницької дирекції 
УДППЗ “Укрпошта” 

   

ШАПОВАЛА 
Андрія Вікторовича 

– телеоператора ДП “Дитяче телевізійне агентство” 
33 канал 

   

а також 25-річчя створення філії НТКУ “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-центр”: 

ГРИШКО 
Тетяну Броніславівну 

– телеоператора 1-ї категорії дирекції комерційних 
програм “Майдан” 
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КЛОПОТЮКА 
Олександра Олександровича 

– провідного інженера дільниці відеозапису та си-
стемних адміністраторів 

 

КРИВОГО 
Віктора Володимировича 

– телеоператора 1-ї категорії відділу телеоператорів 
ТОВ телевізійних програм 

   

1.14. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, ви-
сокий професіоналізм та з нагоди 40-річчя від дня народження КОСТЮЧЕНКА 
Віктора Вікторовича, керівника апарату Новоушицької районної державної 
адміністрації. 

1.15. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня створення військової частини 3053 військовослуж-
бовців: 

ҐЕДЗЯ 
Володимира Васильовича 

– прапорщика, старшого інструктора (з водіння) авто-
мобільного відділення спеціальної патрульної роти 

   

КИРІЛЬЦЕВА 
Андрія Олексійовича 

– сержанта, старшого інструктора (з водіння) авто-
мобільного відділення автомобільного взводу   

 
 

  

1.16. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток фізич-
ної культури і спорту серед ветеранів спорту та з нагоди 70-річчя від дня 
народження ПАВЛЮКА Миколу Івановича, голову Полонського райміського 
осередку Хмельницького обласного відділення Міжнародної Асоціації вете-
ранів фізичної культури і спорту. 

1.17. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-еконо-
мічний розвиток регіону, з нагоди Дня працівників сільського господарства та 
70-річчя від дня народження БОДНАРА Гната Даниловича, директора сільсько-
господарського приватного підприємства “Поділля-Агро”. 

1.18. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, 
зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 50-річчя від дня народ-
ження ЧЕРНЕЦЬКУ Алісу Володимирівну, завідувача експедиції загального від-
ділу апарату обласної державної адміністрації. 

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

2.1. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня інженерних військ військовослужбовцям військової 
частини А 2738: 

ЛЕЩИНСЬКОМУ 
Ігорю Володимировичу 

– молодшому сержанту, механіку-телефоністу польо-
вого вузла зв’язку 

 

МАНЕВИЧУ 
Вадиму Валерійовичу 

– сержанту, командиру інженерно-саперного відді-
лення інженерно-саперної роти військової час-
тини А 3479 

   



 7

НОВОСЕЛЬСЬКОМУ 
Олександру Миколайовичу 

– старшому лейтенанту, командиру понтонної роти 
військової частини А 3290 

 

САВЧЕНКУ 
Сергію Олександровичу 

– старшому солдату, старшому водію автомобіль-
ного відділення автомобільного взводу роти ма-
теріального забезпечення  

   

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 
550-річчя с. Ходаківці Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної 
громади Хмельницького району: 

КУДІНІЙ 
Ользі Іванівні 

– вчителю Печеськівської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

ОМЕЛЯНОВІЙ 
Людмилі Михайлівні 

– директору Печеськівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

   

САВЧУК 
Галині Василівні 

– колишньому вчителю Печеськівської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів  

   

ТАРАНЕНКО 
Галині Василівніі 

– жителю с. Ходаківці, пенсіонеру 

 

2.3. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток автотранспортної галузі області та з нагоди Дня автомо-
біліста і дорожника: 

ГОРБАТЮКУ 
Валерію Володимировичу 

– водію ТОВ “Гілея”, м. Хмельницький 

   

ДЕМБІЦЬКОМУ 
Олександру Михайловичу

– фізичній особі-підприємцю, м.Хмельницький 

   

ЛУЖНЯКУ 
Юрію Яковичу 

– капітану поліції, старшому інспектору сектору 
автомобільно-технічної інспекції УПД Головного 
управління Національної поліції в області 

   

ПЕЙДІ 
В’ячеславу Филимоновичу 

– фізичній особі-підприємцю, с. Котюржинці Кра-
силівського району 

   

САВЧУКУ 
Анатолію Євгеновичу 

– водію автомобіля КРАЗ філії “Русанівський 
спецкар’єр”, с. Русанівці Летичівського району 

 

ЧЕРНУСІ 
Валентині Петрівні 

– контролеру перонному Кам’янець-Подільській 
автостанції ТОВ “Хмельницьктранс” 

   

ШИМАНСЬКОМУ 
Василю Івановичу 

– водію автомобіля КРАЗ філії “Летичівська ДЕД” 

   

2.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної роботи та з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери: 

ГОЦАКУ 
Вадиму Петровичу 

– головному державному інспектору відділу нагля-
ду на виробництві і на об’єктах підвищеної не-
безпеки Управління Держпраці в області

   



 8

ДАНИЛЕНКУ 
Олександру Петровичу 

– головному спеціалісту відділу оплати праці та 
зайнятості населення управління праці та зайня-
тості населення Департаменту соціального захис-
ту населення обласної державної адміністрації 

   

КОЖИЧЕНКО 
Оксані Вікторівні 

– начальнику відділу з питань призначення та пе-
рерахунку пенсій управління Пенсійного фонду 
України у Волочиському районі  

 

МАЙДАН 
Світлані Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу з питань виплати 
пенсій управління з координації та контролю за 
виплатою пенсій Головного управління Пенсій-
ного фонду України в області 

   

МАТЕЙКО 
Олені Михайлівні 

– заступнику начальника контрольно-ревізійного 
відділу виконавчої дирекції обласного відділення 
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності 

 

МУЛЯР 
Наталії Михайлівні 

– фахівцю із соціальної роботи Кам’янець-Поділь-
ського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

   

НІКІШИНІЙ 
Тетяні Миколаївні 

– начальнику сектору планування та виконання 
бюджету фінансово-економічного відділу вико-
навчої дирекції обласного відділення Фонду со-
ціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності 

   

ОХРЕМЧУК 
Тетяні Дмитрівні 

– провідному фахівцеві з профорієнтації відділу 
організації профорієнтації обласного центру зай-
нятості 

   

РУДНИЦЬКІЙ 
Галині Сергіївні 

– заступнику директора Хмельницького міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді 

   

СІКОРСЬКІЙ 
Аллі Адамівні 

– провідному економісту відділу планово-фінансо-
вого забезпечення установ системи соціального 
захисту комунального закладу “Хмельницький 
обласний центр з організації роботи по обробці та 
фінансуванню соціальних програм” 

 

ЩЕЛІНГОВСЬКОМУ 
Олегу Леонідовичу 

– головному державному інспектору відділу нагля-
ду на виробництві і на об’єктах підвищеної небез-
пеки Управління Держпраці в області 

   

2.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників радіо, телебачення та зв’язку: 

ГОРІН 
Світлані Василівні 

– начальнику відділення поштового зв’язку За-
ставки Красилівського району Хмельницької ди-
рекції УДППЗ “Укрпошта” 

 

ЛЕБІДЮ 
Миколі Олександровичу 

– телеоператору ДП “Дитяче телевізійне агентство” 
33 канал 

   

МОСКАЛЬЧУК 
Світлані Валеріївні 

– інженеру-електрозв’язку Хмельницького відді-
лення ТОВ “Інтернаціональні телекомунікації” 
ТОВ “Інтертелеком”
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НАУМЕНКУ 
Ігорю Валентиновичу 

– інженеру-електрозв’язку Хмельницького відді-
лення ТОВ “Інтернаціональні телекомунікації” 
ТОВ “Інтертелеком” 

 

ПАВЛЮКУ 
Ігорю Олександровичу 

– оператору ТОВ “Телекомпанія “Проскурів” 

   

ПОСПОЛІТОВІ 
Максиму Павловичу 

– журналісту ТОВ продюсерський центр “Ексклю-
зив” 

   

РЕЗНІК 
Ніні Григорівні 

– начальнику відділення поштового зв’язку 
Хребтіїв Новоушицького району Хмельницької 
дирекції УДППЗ “Укрпошта” 

 

а також 25-річчя створення телерадіокомпанії працівників філії НТКУ 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”: 

ПОРОБОК 
Світлані Василівні 

– заступнику завідувача відділу соціальних та 
економічних програм ТВО телевізійних програм 

   

СЛЮСАР 
Оксані Володимирівні 

– звукооператору 1-ї категорії цеху радіомовлення 

   

2.6. За 1-ше командне місце у змаганнях ХVІII Всеукраїнської спарта-
кіади серед збірних команд державних службовців у м. Ужгород: 

БЛАЖКУ 
Миколі Васильовичу 

– заступнику начальника відділу ДВС Деражнян-
ського районного управління юстиції 

 

ВЕНГРЕНЮКУ 
Миколі Миколайовичу 

– спеціалісту-програмісту відділу бухгалтерського 
обліку та господарської діяльності управління 
фінансів Красилівської районної державної адмі-
ністрації

   

ГОРДОВІЙ 
Людмилі Миколаївні 

– головному спеціалісту регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Хмельниць-
кій області 

 

ГРАБОВСЬКОМУ 
Андрію Володимировичу 

– начальнику управління збирання даних статис-
тичних спостережень, взаємодії з респондентами 
та роботи з постачальниками адміністративних 
даних Головного управління статистики в області 

   

ДИДЮКУ 
Василю Ігоровичу 

– державному реєстратору юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців сектору з питань дер-
жавної реєстрації Красилівської районної дер-
жавної адміністрації 

   

ЖУРАКОВСЬКОМУ 
Артуру Анатолійовичу 

– головному державному інспектору сектору опе-
ративної роботи управління охорони, викори-
стання та відтворення водних біоресурсів та 
регулювання рибальства в області 

   

КЛАПЧЕНКУ 
Роману Михайловичу 

– завідувачу сектору ІТ забезпечення Державної 
фінансової інспекції в області 
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КЛИМЧУКУ 
Василю Васильовичу 

– заступнику керівника апарату – начальнику орга-
нізаційного відділу апарату обласної державної 
адміністрації 

   

КОСЯКУ 
Івану Олександровичу 

– головному спеціалісту організаційного відділу 
апарату обласної державної адміністрації 

   

КОХАНЮК 
Галині Олександрівні 

– головному казначею Головного управління Дер-
жавної казначейської служби України в області 

 

МАКОГОНЧУКУ 
Вадиму Віталійовичу 

– головному спеціалісту сектору державного зе-
мельного кадастру Держземагенства у Дунаєвець-
кому районі 

   

МАТУСЯКУ 
Володимиру Івановичу 

– завідувачу сектору культури та туризму Воло-
чиської районної державної адміністрації 

   

МЕЛЬНИКУ 
Юрію Володимировичу 

– голові Хмельницької районної ради 

 

ПАДНЕВИЧУ 
Володимиру Юрійовичу 

– завідувачу сектору молоді та спорту Деражнян-
ської районної державної адміністрації 

   

ПАСТУЩЕНКУ 
Олександру Олександровичу 

– головному спеціалісту з призначення та пере-
рахунку пенсій управління Пенсійного фонду 
України у Чемеровецькому районі 

 

РИБЧИНСЬКОМУ 
Володимиру Анатолійовичу 

– заступнику начальника управління агропромисло-
вого розвитку Новоушицької районної державної 
адміністрації 

   

САМСОНОВУ 
Андрію Вікторовичу 

– провідному спеціалісту відділу лісосировинних 
ресурсів, впровадження прогресивних технологій, 
механізації обласного управління лісового та мис-
ливського господарства 

 

ФЕДОРЧУКУ 
Олександру Юрійовичу 

– головному державному ревізору-інспектору відді-
лу боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом Головного управління ДФС в 
області 

   

ФОРСЮКУ 
Віталію Олександровичу 

– начальнику відділу інспектування у соціальній 
сфері та культурі Державної фінансової інспекції 
в області 

   

ФУРМАНОВИЧУ 
Денису Ігоровичу 

– адміністратору Центру надання адміністративних 
послуг Дунаєвецької районної державної адміні-
страції 

 

ЧУМАГІНІЙ 
Тетяні Павлівні 

– начальнику відділу бухгалтерського обліку, звіт-
ності і господарського обслуговування – головно-
му бухгалтеру управління фінансів Кам’янець-
Подільської районної державної адміністрації 

   

ШЛЯХОВОМУ 
Олександру Олександровичу 

– державному фінансовому інспектору відділу ін-
спектування у сфері матеріального виробництва 
та послуг Державної фінансової інспекції в об-
ласті 

 

ЯЩУКУ 
Олегу Петровичу 

– заступнику начальника митного поста (Славута)  
Хмельницької митниці ДФС 
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2.7. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня створення військової частини 3053 військовослуж-
бовцям цієї частини: 

КИРИЧУК 
Оксані Павлівні 

– старшому солдату, старшому телефоністу авто-
матичної телефонної станції вузла зв’язку взводу 
бойового та матеріального забезпечення 

   

КОВАЛИШИНУ 
Дмитру Петровичу 

– старшому солдату, старшому дресирувальнику 
кінологічного взводу 

   

 
 

Голова адміністрації        О. Корнійчук 


