
 
 
 
 
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 трудові досягнення, високий професіоналізм, значний особистий 
внесок у розвиток виробництва трансформаторобудування та з нагоди 60-ї річ-
ниці заснування публічного акціонерного товариства “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 
працівників підприємства: 

ВЕРХОЛУ  
Андрія Ігоровича 

– начальника служби сертифікації та стандартизації  

 

ГУМЕНЮКА 
Валентина Миколайовича

– начальника управління якості 

 

ПАЄВСЬКУ 
Любов Іванівну 

– провідного фахівця з узгодження замовлень управ-
ління технічного супроводу замовлень комерційно-
сервісного центру

 

РУДЮК  
Ванду Степанівну 

– першого заступника головного бухгалтера 

 

СТАДНІК 
Валентину Петрівну 

– складальника електричних машин та апаратів 3-го 
розряду – працюючого бригадира виробництва 
комплектних трансформаторних підстанцій
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1.2. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’яз-
ку та з нагоди Дня Національної гвардії України військовослужбовців війсь-
кової частини 3053: 
АТАМАНЮКА 
Вадима Володимировича 

– прапорщика, помічника начальника військового на-
ряду 1-го відділення 1-го патрульного взводу спеці-
альної патрульної роти 

 

БАБІЯ 
Івана Олександровича 

– старшого солдата, стрільця 1-го відділення 2-го стрі-
лецького взводу 2-ї стрілецької роти 

 

ДІДИКА  
Валерія Миколайовича 

– старшого прапорщика, старшого інструктора кіно-
логічного взводу 

   

ТОМЧИШИНА 
Олега Віталійовича 

– прапорщика, старшого інструктора (командира) 
автомобільного відділення автомобільного взводу 

 

1.3. За вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, 
високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди 
Дня Служби безпеки України працівників управління Служби безпеки України 
в області: 
ГОЛОВЧУКА 
Вадима Петровича 

– підполковника 

 

МУЗИЧУКА 
Сергія Олександровича 

– полковника 

 

СТОЙКА 
Богдана Васильовича 

– підполковника 

 

1.4. За багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення 
гідрометеорологічною інформацією споживачів області та з нагоди 60-річчя 
від дня народження ЗАГОРОДНЮ Раїсу Володимирівну, техніка-метеоролога 2-ї ка-
тегорії об’єднаної гідрометеорологічної станції Хмельницький. 

1.5. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, реалізацію державної політики з питань управління персо-
налом та з нагоди 40-річчя від дня народження МАМЧУРА Юрія Миколайовича, 
начальника відділу з питань персоналу та нагород апарату обласної державної 
адміністрації. 

1.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та активну безпосередню участь у підготовці та від-
критті територіального сервісного центру № 6844 (м. Старокостянтинів) регіо-
нального сервісного центру МВС у Хмельницькій області: 

НАГОРНОГО 
Сергія Володимировича 

– виконуючого обов’язки директора регіонального 
сервісного центру МВС у Хмельницькій області 

 

ПЕРЕПЕЛИЦЮ 
Юрія Івановича 

– начальника територіального сервісного центру 
№ 6844 (м. Старокостянтинів) регіонального сервіс-
ного центру МВС у Хмельницькій області
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1.7. За багаторічну сумлінну працю у сфері освіти і науки, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання 
студентської молоді та з нагоди 25-річчя від дня заснування факультету 
корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка ГАВРИЛОВА Олексія Вікторо-
вича, кандидата психологічних наук, доцента, завідувача кафедри логопедії та 
спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і пси-
хології. 

1.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, 
значні досягнення у реалізації державної політики в галузі освіти ЖОЛОБОК 
Наталю Красномирівну, заступника директора з навчальної роботи Хмель-
ницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

1.9. За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, 
захисту життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної 
охорони працівників Головного управління ДСНС України в області: 

КИРИЛЯКА 
Олега Васильовича 

– старшого прапорщика служби цивільного захисту, 
командира відділення 16-ї державної пожежно-ря-
тувальної частини

 

РАДЗІМІРСЬКОГО 
Петра Євгеновича 

– старшого прапорщика служби цивільного захисту, 
командира відділення 30-го державного пожежно-
рятувального поста 20-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини

 

СОЛОВЙОВА 
Андрія Володимировича 

– підполковника служби цивільного захисту, началь-
ника відділу контролю за особливо важливими 
об’єктами та застосування санкцій центру забезпе-
чення діяльності

 

ХАЦЬКОГО 
Олександра Віталійовича 

– старшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 36-го державного пожежно-
рятувального поста

 

1.10. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самовря-
дування, високий професіоналізм та з нагоди 45-річчя від дня народження 
ТАЛИМОНЧИКА Павла Степановича, Решнівецького сільського голову Старо-
костянтинівського району. 

1.11. За мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії та з нагоди 31-х роковин Чорнобильської 
катастрофи учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: 
БОРІСОВА 
Олександра Григоровича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

ГАРПІНЧУКА 
Петра Івановича 

– члена Хмельницької міської організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
ЧорнобильУкраїни”
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ГЕМБУ 
Євгена Васильовича 

– члена Красилівської районної організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
ЧорнобильУкраїни”

   

ГРИЦИНУ 
Сергія Дмитровича 

– водія автотранспортних засобів (слюсаря) відділен-
ня ремонту техніки ремонтної групи частини забез-
печення та обслуговування аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення Головного уп-
равління МНС України в області 

   

ГРИЩУКА 
Володимира Петровича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

   

ЗАЙШЛОГО 
Анатолія Івановича 

– ветерана МНС України, колишнього майстра ГДЗС 
ДПРЧ-7 ЗДПО-1 по охороні Хмельницької атомної 
електростанції м. Нетішин Головного управління 
МНС України в області 

   

ЗАЯЦА  
Ігоря Михайловича 

– члена Ради Дунаєвецької районної організації Все-
української громадської організації інвалідів “Союз 
ЧорнобильУкраїни” 

   

КУПЕЛЬСЬКОГО 
Миколу Леонідовича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

   

СТРІЛЬЧУКА 
Івана Миколайовича 

– члена Ради Кам’янець-Подільської міської органі-
зації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз ЧорнобильУкраїни”  

   

ТІМОЩЕНКОВА 
Віктора Олексійовича 

– пенсіонера МОУ, колишнього заступника началь-
ника Головного управління з питань надзвичайних 
ситуацій та координації дій у кризових ситуаціях 
обласної державної адміністрації 

   

1.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток агропромислового розвитку району та з нагоди 55-річчя від 
дня народження БУРЛАКОВА Володимира Васильовича, начальника управління 
агропромислового розвитку Старокостянтинівської районної державної адмі-
ністрації. 

1.13. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, висо-
кий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків ДМИТРІЄНКО 
Олену Миколаївну, заступника директора Департаменту – начальника управ-
ління з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації. 

1.14. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток соціальної сфери Хмельницького району та з 
нагоди  60-річчя від дня народження ГУЛЬКО Надію Іванівну, начальника 
управління соціального захисту населення Хмельницької районної державної 
адміністрації. 
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1.15. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди четвертої річниці створення військової частини А 0661: 
МАРЧУКА 
Володимира Трохимовича 

– старшого прапорщика 

 

МАТЮШКА 
Дениса Миколайовича 

– підполковника 

 

ПУСТОВІТА 
Руслана Миколайовича 

– старшого прапорщика 

   

СИДОРЧУКА 
Ярослава Федоровича 

– старшого сержанта 

 

ШЕВЧЕНКА 
Володимира Андрійовича 

– капітана медичної служби 

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

2.1. За багаторічну сумлінну працю у сфері освіти і науки, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання 
студентської молоді та з нагоди 25-річчя від дня заснування факультету 
корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка МИРОНОВІЙ Світлані Петрівні, 
доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри корекційної педа-
гогіки та інклюзивної освіти. 

2.2. За мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії, та з нагоди 31-х роковин Чорнобильської 
катастрофи учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: 
БАРТКУ  
Сергію Івановичу 

– пенсіонеру МНС України, колишньому заступ-
нику начальника відділу – начальнику сектору з 
питань наглядово-профілактичної діяльності 
Деражнянського районного відділу Головного 
управління МНС України в області 

 

СЛАБІНСЬКОМУ  
Миколі Олександровичу 

– пенсіонеру органів внутрішніх справ, колишньому 
командиру відділення 15-ї самостійної державної 
пожежної частини м. Дунаївці Управління державної 
пожежної охорони УМВС України в області

2.3. За багаторічну самовіддану працю, особистий внесок у відбудову 
сільського господарства та з нагоди 100-річчя від дня народження:  

БОНДАР  
Ганні Олексіївні  

– жительці с. Редвинці Хмельницького району  

 

КОВАЛЬ  
Ганні Тимофіївні 

– жительці с. Розсохи Деражнянського району 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


