
 
 
 
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 об-
ласті 28 листопада 2013 року за № 80/1914: 

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

1.1. За високі показники у роботі, зразкове виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав МАКОВЕЦЬКОГО Олександра Дмитровича, командира відділення 
35-го державного пожежно-рятувального поста 2-го державного пожежно-
рятувального загону Головного управління ДСНС України в області. 

1.2. За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріо-
тичне виховання молоді, активну громадську і волонтерську діяльність та з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 

РОМАНІВА 
Миколу Михайловича 

– головного лікаря комунального закладу охорони 
здоров’я “Хмельницька обласна стоматологічна по-
ліклініка” 

   

УСТІНОВА 
Петра Сергійовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Сатанівські води” 

 

ШЕЛЕГУ 
Олександра Олександровича 

– заступника директора Волочиського районного 
центру зайнятості 

 
 
 

  

1.3. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди 55-річчя від дня народження 
БУРКУ Надію Петрівну, головного спеціаліста загального відділу апарату 
обласної державної адміністрації. 
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1.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу підготовки населення області до дій у надзвичай-
них ситуаціях та за підсумками роботи Навчально-методичного центру цивіль-
ного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області у 2016 році 
ЛЕУСА Сергія Олександровича, викладача центру. 

1.5. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди 45-річчя від дня народження 
АНДРІЙЧУКА Івана Івановича, головного спеціаліста відділу контролю апарату 
обласної державної адміністрації. 

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

1.6.1. Військовослужбовців військової частини А2641: 
ГУЛЯК 
Віліну Петрівну 

– працівника Збройних Сил України, інспектора з 
кадрів відділення персоналу 

   

СОКУР 
Наталію Тодорівну 

– старшого солдата, відповідального виконавця від-
ділення контролю загону контролю якості прове-
дення робіт з розмінування  

   

1.6.2. Військовослужбовців військової частини А2738: 
ГРИЦЕНКО 
Євгенію Сергіївну 

– молодшого сержанта, бухгалтера 1-ї категорії фі-
нансово-економічної служби військової частини по-
льова пошта В1423 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частині А2738 

   

ТОПОРОВСЬКУ 
Вікторію Ігорівну 

– старшого солдата, спеціаліста служби охорони 
державної таємниці  

   

1.6.3. Працівників апарату обласної державної адміністрації: 
РААЦ 
Наталю Олександрівну 

– начальника юридичного відділу 

 

МІХАЛЕЦЬ  
Ілону Станіславівну 

– оператора комп’ютерного набору відділу інфор-
маційно-комп’ютерного забезпечення 

   

1.6.4. Працівників виконавчого апарату обласної ради: 
ЛОГІНУ 
Аллу Анатоліївну 

– заступника начальника відділу організаційного, ана-
літичного та кадрового забезпечення 

 

ДРОНЬ 
Світлану Миколаївну 

– помічника заступника голови обласної ради відділу 
з питань забезпечення діяльності керівництва  

   

1.6.5. Працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації: 
МИХАЙЛОВУ  
Інну Григорівну 

– начальника управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

   

ПЛАЩЕВУ  
Тетяну Григорівну 

– заступника начальника відділу планування, органі-
зації заходів цивільного захисту населення управ-
ління з питань цивільного захисту населення 
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1.6.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня МАКАРОВУ 
Наталію Степанівну, головного спеціаліста відділу техногенної безпеки управ-
ління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС 
України в області. 

1.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток меліорації і водного господарства Хмельниччини 
та з нагоди 55-річчя від дня народження ДИМІНСЬКОГО Юрія Мар’яновича, 
начальника Хмельницького обласного управління водних ресурсів. 

1.8. За багаторічну сумлінну працю, захист прав ветеранів, активну 
участь у патріотичному вихованні молоді та з нагоди 30-ї річниці створення 
Хмельницької обласної Ради організації ветеранів України активістів ветеран-
ського руху області: 
БЕРНАДІНА 
Анатолія Олександровича

– ветерана військової служби, керівника Прес-центру 
Кам’янець-Подільської міської Ради організації вете-
ранів 

   

ДИМНІЧА 
Василя Юхимовича 

– учасника війни, голову Старосинявської районної 
Ради організації ветеранів 

   

КУЛЬЧИЦЬКОГО 
Єдуарда Євстафійовича 

– голову Кам’янець-Подільської районної Ради орга-
нізації ветеранів 

 

НЕТЯГУ 
Юхима Кириловича 

– ветерана військової служби, учасника підпільно-
партизанської боротьби на Поділлі 

 

РОГАЛЯ 
Леонтія Інокентійовича 

– ветерана військової служби, голову Кам’янець-По-
дільської міської Ради організації ветеранів 

   

1.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю та з нагоди 45-річчя від дня народження 
ГОНТУ Наталю Володимирівну, директора Ярмолинецького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

1.10. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг 
та з нагоди святкування Дня працівників житлово-комунального господарства 
і побутового обслуговування населення: 
БІЛИКА 
Вадима Михайловича 

– інженера-енергетика Волочиського комунального під-
приємства теплових мереж “Тепловик” 

   

БОГМЕНКА 
Василя Радіоновича 

– майстра з експлуатації та ремонту електроустат-
кування, обслуговування обладнання водопровідних 
насосних станцій Кам’янець-Подільського кому-
нального підприємства “Міськтепловоденергія” 

   

ДЕМЧУКА 
Геннадія Петровича 

– начальника дільниці Старокостянтинівського кому-
нального підприємства по експлуатації теплового 
господарства “Тепловик” 
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САВЧУКА 
Бориса Васильовича 

– водія громадського транспорту (тролейбуса) Хмель-
ницького комунального підприємства “Електро-
транс”  

   

ТИМЧЕНКА 
Олександра Тимофійовича 

– оператора очисних споруд Красилівського підпри-
ємства водопровідно-каналізаційного господарства 

   

1.11. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, осо-
бистий внесок у розвиток Старокостянтинівського району та з нагоди 80- річчя 
від дня народження БІЛОГУРОВА Василя Павловича, пенсіонера, м. Старо-
костянтинів. 

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

2.1. За високі показники у роботі, зразкове виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав ГУДЗЮ Руслану Яковичу, командиру відділення 14-ї державної 
пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області. 

2.2. За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, 
патріотичне виховання молоді, активну громадську і волонтерську діяльність 
та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 
КОЗАКУ 
Леоніду Івановичу 

– члену Правління Новоушицької районної орга-
нізації ветеранів Афганістану 

 

РАДІОНОВУ 
Василю Володимировичу 

– секретарю Нетішинської міської організації вете-
ранів Афганістану   

 

САЙКУ 
Володимиру Віталійовичу 

– голові Городоцької районної організації ветеранів 
Афганістану 

   

2.3. За активну життєву та громадську позицію, мужність і військову 
доблесть та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав ветеранам органів внутрішніх справ України, учасникам бо-
йових дій на території інших держав: 
МАЙХЕРУ  
Михайлу Йосиповичу 

– с. Шмирки Волочиського району 

 

МЕДИНСЬКОМУ  
Станіславу Станіславовичу

– м. Дунаївці 

   

МУЛЯРУ  
Миколі Олександровичу 

– м. Дунаївці 

   

СЛОБОДЯНЮКУ  
Миколі Сергійовичу 

– смт Летичів 

   

2.4. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, зразкове 
ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди Дня вшанування 
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учасників бойових дій на території інших держав працівникам Національної 
академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького: 

АЛЕКСЕЄНКУ 
Олександру Тимофійовичу 

– працівнику Державної прикордонної служби Ук-
раїни, завідувачу групи роботи з працівниками 
відділу кадрів 

   

ПЕДОСЮКУ 
Станіславу Дмитровичу 

– працівнику Державної прикордонної служби Ук-
раїни, стрільцю команди воєнізованої охорони 

 

ШЕВЧУКУ 
Миколі Максимовичу 

– працівнику Державної прикордонної служби Ук-
раїни, завідувачу історичним музеєм Національ-
ної академії Державної прикордонної служби 
ім. Б. Хмельницького 

 
 

  

2.5. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у роз-
виток ветеранського руху міста, активну громадську діяльність та з нагоди 30-ї 
річниці утворення Хмельницької міської організації ветеранів України членам 
організації: 

СЕРГЕЄВУ 
Віктору Михайловичу 

– першому заступнику голови ради ветеранів  

   

КУЗЬМЕНКО 
Валентині Йосипівні 

– голові первинної організації ветеранів при 
Житлово-експлуатаційній конторі № 1 

   

ХРИПОНЮК 
Галині Іванівні 

– старшому бухгалтеру міської ради ветеранів 

 
 

  

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

ГАЛЕЦЬКІЙ 
Галині Володимирівні 

– працівнику Збройних Сил України, провідному бух-
галтеру фінансово-економічної служби військової 
частини А2641 

   

ГУРНІЙ  
Ірині Вікторівні 

– майору служби цивільного захисту, провідному 
фахівцю відділу персоналу Головного управління 
ДСНС України в області 

 

СВАХІНІЙ 
Ірині Олександрівні 

– старшому лейтенанту, помічнику командира час-
тини з фінансово-економічної роботи – начальнику 
фінансово-економічної служби військової частини 
А2641 

   

СЛОБОДЯН 
Тетяні Анатоліївні 

– старшому солдату, діловоду тилу військової частини 
А3290 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738 

 

ЖАРІ 
Ірині Геніївні 

– працівнику Збройних Сил України, лікарю-офталь-
мологу офтальмологічного відділення військової 
частини А2339

 
 

  

2.7. За багаторічну сумлінну працю, захист прав ветеранів, активну 
участь у патріотичному вихованні молоді та з нагоди 30-ї річниці створення 
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Хмельницької обласної Ради організації ветеранів України активістам вете-
ранського руху області: 
АТАМАНЮКУ 
Григорію Сергійовичу 

– ветерану Другої світової війни, заступнику голови 
комітету ветеранів війни Хмельницької обласної 
Ради організації ветеранів 

 

ГОРДОВІЙ 
Аді Микитівні 

– ветерану праці, голові комісії по роботі з молоддю 
Хмельницької обласної Ради організації ветеранів 

   

МАРУСЯКУ 
Миколі Федоровичу 

– учаснику бойових дій, активісту ветеранського руху 
Хмельниччини  

   

САДИКОВУ 
Габтульмуніру Мухамедовичу 

– ветерану військової служби, голові Хмельницької 
міської Ради організації ветеранів 

   

ЧІКІНУ 
Володимиру Іллічу 

– ветерану військової служби, голові Шепетівської 
міської Ради організації ветеранів 

 

2.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг 
та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення: 
КРАВЧЕНКО 
Ларисі Олексіївні 

– бухгалтеру Старокостянтинівського малого комуналь-
ного підприємства “Міськсвітло” 

   

КУПЦЮ 
Віктору Миколайовичу 

– оператору котельні Понінківського комунального 
підприємства теплових мереж 

   

ЛІСКОВОМУ  
Руслану Анатолійовичу 

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

 

ПЕТЕЛЬЧУКУ 
Олександру Олександровичу 

– контролеру пічного господарства Волочиського ко-
мунального підприємства “Житлово-експлуатаційна 
контора” 

   

САДИКОВІЙ 
Олені Григорівні 

– оператору котельні району теплових мереж № 2 
міського комунального підприємства “Хмельницьк-
теплокомуненерго” 

   

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
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