
 
 
 
 
Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2016 році 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17 червня 2010 року 
№ 306/2010-р “Про премію обласної державної адміністрації “За вагомі досяг-
нення молоді у різних сферах суспільного життя”, зареєстрованого у Голов-
ному управлінні юстиції в області 17 червня 2010 року за № 65/1528, розгля-
нувши пропозиції комісії з присудження премії обласної державної адмі-
ністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” 
(протокол засідання від 14 грудня 2016 року № 1): 

1. Присудити премію обласної державної адміністрації “За вагомі досяг-
нення молоді у різних сферах суспільного життя”: 

1.1. У номінації “За виробничі досягнення”: 
СТЕЦЮКУ 
Оресту Васильовичу 

– інженеру-програмісту механічного цеху Держав-
ного підприємства “Красилівський агрегатний завод” 

1.2. У номінації “За творчі досягнення”: 
БРАНДЕБУРІ 
Катерині Володимирівні 

– керівнику танцювального колективу “FENOMEN” 

   

ОХРИМЧУК 
Олені Володимирівні 

– майстру кераміки та гончарства, члену міської 
народної художньої студії “Рукотвори” 

 

СМИК 
Юлії Сергіївні 

– керівнику народного аматорського ансамблю баль-
ного танцю “Перлина” Волочиського центру куль-
тури і дозвілля “Гармонія” 

1.3. У номінації “За спортивні досягнення”: 
ГОЛОВАТЮКУ – переможцю та призеру чемпіонатів України та 
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Роману Юрійовичу міжнародних змагань з кікбоксингу ВАКО, студен-
ту Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

   

ЛІСІНСЬКІЙ 
Анастасії Русланівні 

– учениці дитячо-юнацької спортивної школи Хмель-
ницької райдержадміністрації, відділення боксу 

   

ХОБТАР 
Софії Олександрівні 

– учениці дитячо-юнацької спортивної школи 
“Юність”, відділення тхеквандо ВТФ 

1.4. У номінації “За особисту мужність”: 
АНДРУШКУ 
Олександру Олександровичу 

– старшому сержанту поліції поліцейського взводу 
№ 2 Головного управління Національної поліції в 
області, учаснику антитерористичної операції на 
сході України 

   

ЗАГОРУЙКУ 
Дмитру Володимировичу 

– учаснику антитерористичної операції на сході Ук-
раїни 

   

ПЕРВАКУ 
Олександру Володимировичу 

– учаснику антитерористичної операції на сході Ук-
раїни 

1.5. У номінації “За внесок у розвиток молодіжного руху”: 
ЗАЙЦЮ 
Андрію Олександровичу 

– голові громадського об’єднання “Ініціатива і роз-
виток” 

   

ІВАНИЦЬКОМУ 
Андрію Мироновичу 

– голові правління громадської організації “Христи-
янсько-демократичне об’єднання “Молодіжний ви-
бір” 

 

ЛОЖКІНІЙ 
Марині Миколаївні 

– голові станичної пластової старшини молодіжної 
громадської організації “Станиця Шепетівка –На-
ціональної скаутської організації України “Пласт”, 
заступнику голови Громадської ради при вико-
навчому комітеті Шепетівської міської ради 

   

МЕЛЬНИК 
Валентині Дмитрівні 

– педагогу-організатору, вчителю інформатики Кру-
пецького навчально-виховного комплексу Славут-
ського району 

   

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


