
 
 
 
 

Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2017 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, роз-
глянувши пропозиції комісії з присудження премії обласної державної адміні-
страції “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” 
(протокол засідання від 19 грудня 2017 року № 1): 

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

У номінації “За наукові досягнення”: 
АВЕТІКЯНУ 
Нерсесу Аветіковичу 

– учню 9 класу Красилівсього НВК “Гімназія та 
ЗОШ І-ІІІ ст.” 

 

БОДНАРУ 
Олександру Сергійовичу 

– учню 11 класу Кам’янець-Подільської спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 

   

У номінації “За творчі досягнення”: 

ГАЙЧУК 
Анастасії Миколаївні 

– учениці 6 класу вокального та фортепіанного від-
ділів Волочиської дитячої школи мистецтв 

 

КАРНАУХ 
Марині Миколаївні 

– керівнику гуртка “Образотворче мистецтво” Кра-
силівського районного будинку творчості дітей та 
юнацтва

 

ПОНОРУК 
Світлані Василівні 

– вчителю образотворчого мистецтва Кам’янець-По-
дільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. НВК № 3 
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СТЕПАНЮК 
Юлії Анатоліївні 

– методисту Кам’янець-Подільського районного Бу-
динку школяра 

  

У номінації “За спортивні досягнення”: 

ВЛАСЮК 
Юлії Юріївні 

– учениці гуртка “Спортивна радіопеленгація” Неті-
шинського клубу “Юний технік” 

 

КОНДРАТОВУ 
Павлу Васильовичу 

– тренеру-викладачу Кам’янець-Подільської ДЮСШ 
№ 2, діючому спортсмену 

 

ЦЮПЕНКУ 
Вадиму Володимировичу

– учню дитячо-юнацької спортивної школи “Юність”, 
відділення тхеквандо ВТКА, Волочиський район 

   

У номінації “За особисту мужність”: 

ЛЕВЕНКУ 
Андрію Олександровичу 

– начальнику відділення забезпечення Красилівсько-
го районного військового комісаріату Хмельниць-
кого ОВК, учаснику антитерористичної операції на 
сході України

 

СЛИВОЦЬКОМУ 
Роману Володимировичу 

– тренеру-викладачу з гандболу Білогірської дитячо-
юнацької спортивної школи, учаснику антитезо-
ристичної операції на сході України 

   

У номінації “За внесок у розвиток молодіжного руху”: 
БОЙКУ 
Дмитру Вікторовичу 

– старшому лаборанту кафедри спорту і спортивних 
ігор факультету фізичної культури Кам’янець-
Подільського національного університету ім. Івана 
Огіенка 

 

КОЗАК 
Анастасії Сергіївні 

– голові студентської ради Хмельницького націо-
нального університету 

 

КОЛЕСНІКУ 
Олександру Івановичу 

– учню 11 класу Кам’янець-Подільської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. № 17 

  

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


