
 
 
 
 
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 сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Кон-
ституції України: 
ВАСИЛЬЄВУ 
Любов Володимирівну 

– молодшого радника юстиції, прокурора Кам’янець-
Подільської місцевої прокуратури Хмельницької 
області

 

ГРИЦАЙКА  
Дмитра Миколайовича 

– лейтенанта, командира групи знищення вибухо-
небезпечних предметів загону знищення вибухо-
небезпечних предметів військової частини А2641 

 

КАПЛІНСЬКОГО 
Юрія Анатолійовича 

– підполковника, командира загону знищення вибу-
хонебезпечних предметів військової частини А2641

 

КИКИЛИК 
Ірину Володимирівну 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу професійного відбору та іншомовної підго-
товки управління спеціалізованої підготовки Де-
партаменту спеціалізованої підготовки та кіноло-
гічного забезпечення ДФС

   

КЛЕМБОВСЬКОГО  
Леоніда Леонідовича 

– лікаря-стоматолога-ортопеда стоматологічного від-
ділення Ярмолинецької центральної районної лікарні 

 

КОВАЛЬЧУКА 
Михайла Михайловича 

– директора філії “Цегельний завод м. Волочиськ” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Терно-
пільбуд”
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ЖВАЛЮК  
Юлію Анатоліївну 

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
начальника відділу телекомунікаційних систем, 
технічного захисту інформації та радіотехнічного 
контролю центру оперативного зв’язку, телекому-
нікаційних систем та інформаційних технологій 
Головного управління ДСНС України в області

 

МАМЧУРА 
Віктора Володимировича 

– лікаря з гігієни праці відділу з питань гігієни праці 
управління Держпраці в області 

 

МАРЧУКА 
Олександра Алімовича 

– головного державного інспектора відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість 
та інших нормативно-правових актів управління 
Держпраці в області 

 

МУЖИЛА 
Олега Івановича 

– підполковника податкової міліції, старшого інспек-
тора з особливих доручень штабу оперативного 
управління Головного управління ДФС в області

 

НАКОНЕЧНОГО 
Сергія Олександровича 

– радника юстиції, заступника начальника відділу 
процесуального керівництва при провадженні до-
судового розслідування територіальними органами 
поліції та підтримання державного обвинувачення 
управління нагляду у кримінальному провадженні 
прокуратури області

 

ПЕТРИНЮКА  
Василя Андрійовича 

– Героя України, доктора економічних наук  

 

ПОНОМАРЬОВА  
Сергія Олександровича 

– начальника управління соціального захисту насе-
лення, тимчасово виконуючого обов’язки першого 
заступника голови Шепетівської районної дер-
жавної адміністрації

 

СТЕПАНЮКА 
Євгенія Миколайовича 

– лейтенанта податкової міліції, старшого оперупов-
новаженого з особливо важливих справ відділу 
протидії незаконному обігу підакцизних товарів 
оперативного управління Головного управління 
ДФС в області

 

СТОЛЯРА 
Сергія Олександровича 

– підполковника податкової міліції, старшого опер-
уповноваженого з особливо важливих справ від-
ділу особливо важливих справ оперативного уп-
равління Головного управління ДФС в області

 

ФАСТИШЕВСЬКОГО 
Володимира Францовича 

– водія автотранспортних засобів управління Держ-
праці в області 

   

ХМЕЛЮКА 
Ігоря Андрійовича 

– старшого лейтенанта податкової міліції, старшого 
оперуповноваженого з особливо важливих справ 
відділу організації викриття економічних злочинів 
оперативного управління Головного управління 
ДФС в області 

 

ЦИМБАЛЮКА 
Олега Віталійовича 

– старшого лейтенанта податкової міліції, старшого 
оперуповноваженого з особливо важливих справ 
оперативного управління Головного управління 
ДФС в області 
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ШЕВЧУКА  
Віталія Івановича 

– головного лікаря Кам’янець-Подільської централь-
ної районної лікарні 

 

1.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня державної служби: 
АРСЕНЮКА  
Віталія Олександровича 

– начальника відділу освіти, молоді та спорту Вінь-
ковецької районної державної адміністрації 

 

КОГУТА  
Сергія Анатолійовича 

– заступника начальника інспекції – начальника 
Ярмолинецького відділення Кам’янець-Подільської 
об’єднаної Державної податкової інспекції

   

КУПЧИШИНУ 
Олену Володимирівну 

– головного спеціаліста сектору режимно-секретної 
роботи апарату обласної державної адміністрації 

 

МАРТИНЮКА  
Віталія Миколайовича 

– начальника відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації

 

ПАТРАТІЙ 
Ірину Володимирівну 

– начальника Ізяславського районного відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції в області

   

ПІДВИСОЦЬКУ 
Наталію В’ячеславівну 

– заступника начальника відділу фінансів соціально-
культурної сфери Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації 

 

РЯБОВУ  
Раїсу Антонівну 

– начальника загального відділу апарату Новоушиць-
кої районної державної адміністрації 

 

СЕМЕНЮК  
Юлію Броніславівну 

– начальника відділу ведення Державного реєстру 
виборців апарату Теофіпольської районної держав-
ної адміністрації

   

ТАРАСОВУ 
Наталію Юріївну 

– начальника відділу розвитку промисловості управ-
ління промисловості та інфраструктури Департа-
менту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної державної адміністрації 

 

ЧУМАКА  
Миколу Петровича 

– заступника голови Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації 

 

1.3. За багаторічну сумлінну працю в галузі архітектури, вагомий внесок 
у розвиток містобудування і архітектури області та з нагоди 80-ти річчя 
створення Національної спілки архітекторів України та Дня архітектури 
України КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ. 

1.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
45-річчя від дня народження БОНДАР Любов Степанівну, начальника управ-
ління соціального захисту населення Старокостянтинівської районної дер-
жавної адміністрації. 
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1.5. За участь у загальнокомандному заліку обласної спартакіади та з 
нагоди Дня державної служби команди державних службовців: 

1.5.1. Серед збірних команд районних державних адміністрацій: 

ДУНАЄВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за І місце 
   

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІ-
СТРАЦІЇ 

– за ІІ місце 

   

КРАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за ІІІ місце 
   

1.5.2. Серед збірних команд обласної державної адміністрації та терито-
ріальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в області: 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ОБЛАСТІ 
– за І місце 

   

ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В 

ОБЛАСТІ 
– за ІІ місце 

   

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ 
– за ІІІ місце 

   

1.6. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня державної служби переможців ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”: 

1.6.1. Серед районних державних адміністрацій: 

а) у номінації “Кращий керівник”: 

І місце 

МАРУЩИНА  
Юрія Віталійовича 

– начальника управління агропромислового, еконо-
мічного розвитку та інфраструктури Волочиської 
районної державної адміністрації 

б) у номінації “Кращий спеціаліст”: 

І місце 

КАЛИНЮК  
Світлану Олександрівну 

– головного спеціаліста відділу агропромислового 
розвитку Кам’янець-Подільської районної держав-
ної адміністрації

1.6.2. Серед структурних підрозділів обласної державної адміністрації у 
номінації “Кращий спеціаліст” за І місце: 

ГЛАДІЯ  
Олександра Володимировича 

– головного спеціаліста відділу економічного ана-
лізу, прогнозування, розвитку агропромислового 
комплексу та сільських територій Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації

1.7. За вагомий особистий внесок у справу реалізації державної політики 
з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, багаторічну сум-
лінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня народження 
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ДІДУХ Людмилу Георгіївну, методиста відділу організаційно-правової роботи 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

1.8. За особистий внесок у розвиток кооперативного господарства 
Хмельниччини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з на-
годи Міжнародного дня кооперації: 

ДЗЯНУ 
Оксану Сергіївну 

– першого проректора Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту 

 

СНЄГІРЯ 
Сергія Володимировича 

– директора кооперативного підприємства “Ринково-за-
готівельний комплекс” Ізяславського районного спо-
живчого товариства 

 

1.9. За вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання уч-
нівської молоді, багаторічну сумлінну працю в галузі освіти та високий про-
фесіоналізм КАРВАН Раїсу Йосипівну, директора Державного навчального 
закладу “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг”. 

1.10. За особистий внесок у розвиток місцевої пожежної охорони, сум-
лінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України 
переможців огляду пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охо-
рони щодо їх готовності до виконання дій за призначенням під час весняно-
літнього періоду та жнивної кампанії 2017 року: 
ЧОРНЕНЬКОГО Віктора Євгеновича, начальника місцевої по-
жежної охорони, Колибаївська сільська рада Кам’янець-Поділь-
ського району 

– за І місце 

   

НІКОЛАЄВА Івана Анатолійовича, начальника місцевої по-
жежної охорони, с. Самчики Старокостянтинівського району

– за ІІ місце 

   

ТИЩЕНКА Ігоря Володимировича, начальника місцевої по-
жежної команди, смт Наркевичі Волочиського району

– за ІІІ місце 
 
 
 

  

1.11. За вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти Хмельниччини, 
успіхи у науково-педагогічній, дослідницько-експериментальній діяльності, 
залучення учнівської молоді до еколого-натуралістичної творчості та природо-
охоронної справи та з нагоди 65-річчя створення Хмельницької обласної стан-
ції юних натуралістів і 25-річчя реорганізації її у Хмельницький обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. 

1.12. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування 
Чемеровецького району, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня села Кормильче СТОЛЯРЕНКА Руслана Миколайовича, виконуючого 
обов’язки старости Чемеровецької селищної ради в селах Кормильче та Ружа. 

1.13. За вагомий особистий внесок у справу збереження та відновлення 
біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду Хмельниччини, сумлінну працю, високий про-



 6

фесіоналізм та з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи праців-
ників Національного природного парку “Подільські Товтри”: 
ВЕЛІЧКА 
Віктора Станіславовича 

– заступника начальника відділу державної охорони 
природно-заповідного фонду 

 

ЯКУБАША 
Руслана Анатолійовича 

– заступника директора з рекреації та екологічної 
освіти – начальника відділу 

1.14. За належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, протидії злочинності, охорони прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави та з нагоди Дня слідчого України працівників 
Головного управління Національної поліції в області: 

ДАНИЛЬЧУКА 
Олександра Дмитровича 

– майора поліції, заступника начальника – начальника 
слідчого відділення Деражнянського відділення по-
ліції Летичівського відділу поліції  

 

ЗОЗУЛЮ  
Віктора Миколайовича 

– підполковника поліції, заступника начальника – 
начальника слідчого відділення Городоцького від-
ділу поліції 

 

КУШНІРА  
Сергія Сергійовича 

– підполковника поліції, заступника начальника слід-
чого управління 

 

ПІДЛІСНОГО  
Віктора В’ячеславовича 

– майора поліції, заступника начальника – начальника 
слідчого відділення Хмельницького районного від-
ділення поліції Хмельницького відділу поліції

 

ШКЛЯРУКА  
Руслана Васильовича 

– підполковника поліції, заступника начальника слід-
чого відділу слідчого управління 

 

1.15. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток молочної галузі Хмельниччини та з нагоди       
70-річчя від дня народження ОСАДЧОГО Василя Петровича, заступника голови 
обласної ради у 1998-2002 та 2010-2014 роках, депутата обласної ради шести 
скликань, ветерана праці. 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Консти-
туції України: 

БАНКОВУ  
Сергію Григоровичу 

– начальнику організаційного відділу апарату Шепе-
тівської районної державної адміністрації 

 

БЕРЕГОВСЬКОМУ  
Сергію Анатолійовичу 

– сержанту служби цивільного захисту, пожежнику-
рятувальнику 24-го державного пожежно-рятуваль-
ного поста Головного управління ДСНС України в 
області
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БОНДАРЕНКУ 
Андрію Васильовичу 

– заступнику начальника управління – начальнику 
відділу комунікаційно-адміністративного забезпе-
чення управління матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури Департаменту спеціалізо-
ваної підготовки та кінологічного забезпечення 
ДФС

 

БОРИСЮКУ 
Юрію Олександровичу 

– головному державному інспектору відділу з питань 
державного законодавства про працю, зайнятість та 
інших нормативно-правових актів управління Держ-
праці в області 

 

ВЛАСЮКУ  
Артему Сергійовичу 

– юристу 1 класу, прокурору відділу нагляду за до-
держанням законів органами СБУ та Державної 
прикордонної служби управління нагляду у кримі-
нальному провадженні прокуратури області

 

ГРИНЧУКУ  
Миколі Миколайовичу 

– підполковнику служби цивільного захисту, началь-
нику Новоушицького районного сектору Головного 
управління ДСНС України в області 

 

ДЕМЧИШИНУ 
Андрію Миколайовичу 

– лікарю з гігієни праці відділу з питань гігієни праці 
управління Держпраці в області 

 

ДОРОЖУ  
Віктору Олександровичу 

– завідувачу сектору з питань молоді та спорту 
Кам’янець-Подільської районної державної адміні-
страції 

 

ЖУКОВСЬКОМУ 
Антону Казимировичу 

– головному державному інспектору відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та 
інших нормативно-правових актів управління Держ-
праці в області 

 

КОЛОДІЮ 
Юрію Володимировичу 

– головному інженеру комбайнового парку приват-
ного підприємства “Аграрна компанія 2004” 

 

КОТЛІНСЬКОМУ  
Валентину Йосиповичу 

– начальнику філії “Ярмолинецький райавтодор” 

 

ЛІСОВІЙ  
Оксані Омелянівні  

– юристу 1 класу, прокурору відділу нагляду за до-
держанням законів територіальними органами по-
ліції при провадженні досудового розслідування та 
підтримання державного обвинувачення управління 
нагляду у кримінальному провадженні прокуратури 
області 

 

СТЕЦЮКУ  
Леоніду Остаповичу 

– голові фермерського господарства “Євроколос”, 
с. Гальчинці Теофіпольського району 

 

2.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня державної служби: 
ГОРНИШЕВУ 
Валерію Миколайовичу 

– головному спеціалісту відділу фінансово-організа-
ційного забезпечення Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури облас-
ної державної адміністрації
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ГУСАК  
Олені Миколаївні 

– заступнику начальника, начальнику бюджетного від-
ділу управління фінансів Ярмолинецької районної 
державної адміністрації

 

ЖЕЛІЗНИКУ  
Дмитру Михайловичу 

– голові Кам’янець-Подільської організації профспіл-
ки працівників освіти і науки 

 

КОШАЙ  
Тетяні Миколаївні 

– начальнику відділу економічного розвитку і торгівлі 
Віньковецької районної державної адміністрації 

 

НАЗАРЧУКУ 
Вадиму Миколайовичу 

– головному спеціалісту юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

НІГЛОВСЬКІЙ 
Аллі Анатоліївні 

– головному спеціалісту відділу з питань персоналу та 
нагород апарату обласної державної адміністрації 

   

ПОЖАЛЮК 
Олесі Володимирівні 

– головному спеціалісту відділу державної реєстрації 
нормативно-правових актів управління реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та пра-
вової освіти Головного територіального управління 
юстиції в області 

 

2.3. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня 
народження ЗАПОТОЧНОМУ Олександру Миколайовичу, жителю с. Лісоводи 
Городоцького району. 

2.4. За ІІІ місце у ІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий 
державний службовець” серед районних державних адміністрацій та з нагоди 
Дня державної служби: 

а) у номінації “Кращий керівник”: 

КОВАЛЬЧУКУ 
Святославу Тадеушевичу 

– заступнику начальника управління, начальнику 
відділу соціально-трудових відносин управління 
соціального захисту населення Ярмолинецької 
районної державної адміністрації 

б) у номінації “Кращий спеціаліст”: 

КОПІЯ  
Богдані Володимирівні 

– головному спеціалісту відділу з питань праці та 
забезпечення виконавчої діяльності управління со-
ціального захисту населення Білогірської районної 
державної адміністрації 

2.5. За вагомий особистий внесок у справу збереження та відновлення 
біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду Хмельниччини, сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи 
ПОЛУДНЯКУ Андрію Олександровичу, директору Національного природного 
парку “Подільські Товтри”. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


