
 
 
 
 
Про нагородження Почесною грамо-
тою 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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 95-річчя 
утворення Дунаєвецького району: 
ДИМНІКОВА  
Юрія Азолійовича 

– завідуючого травматологічним відділенням, лікаря 
ортопеда-травматолога комунальної установи Дунає-
вецької районної ради “Дунаєвецька центральна 
районна лікарня” 

 

КАМІНСЬКОГО 
Антона Петровича 

– Дунаєвецького селищного голову  

 

ПАНЬО  
Степана Васильовича 

– головного бухгалтера товариства з обмеженою від-
повідальністю “Верест” 

 

ХІЛЬКО  
Геннадія Миколайовича 

– засновника товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Екотехнік-Дунаївці” 

 

ШАХА 
Михайла Павловича 

– заслуженого вчителя України, с. Маків 

 

1.2. За активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяль-
ності, невичерпний оптимізм, щиру допомогу тим, хто її потребує, та з нагоди 
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75-річчя від дня народження РУДНІКА Володимира Куневича, волонтера, гро-
мадського діяча, м. Хмельницький. 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, бездоганне 
виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у підвищення 
ефективності діяльності органів влади області та у зв’язку із завершенням дер-
жавної служби КЛИМЧУКА Василя Васильовича, заступника керівника апарату – 
начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації. 

1.4. 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 ветеранів Головного управління ДСНС України в області: 
ДАРЧЕНКА  
Костянтина Вікторовича 

– майора внутрішньої служби у відставці, колишнього 
начальника центру громадських зв’язків управління 
державної пожежної охорони УМВС України в об-
ласті

 

ПАСЛАВСЬКОГО  
Володимира Сигизмундовича 

– полковника внутрішньої служби у відставці, колиш-
нього заступника начальника управління державної 
пожежної охорони УМВС України в області

 

1.5. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання посадових обов’язків та з нагоди 60-річчя від дня народження 
БАРАННІКА Ігоря Федоровича, головного спеціаліста організаційного відділу 
апарату обласної державної адміністрації. 

1.6.  За мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії та з нагоди 32-ї річниці катастрофи на Чорно-
бильській АЕС учасників ліквідації аварії: 
АНТОХІНА 
Олександра Сергійовича 

– пенсіонера, м. Хмельницький 

 

БІЛАНЮКА 
Володимира Петровича 

– члена Ради Віньковецької районної організації Все-
української громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

ДАЦЮКА 
Миколу Семеновича 

– члена Ради Славутської районної організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

ДЕМЧЕНКА 
Василя Тимофійовича 

– члена Ради Новоушицької районної організації Все-
української громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України” 

 

КОВАЛЕНКА 
Дмитра Васильовича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

КОТОВСЬКОГО 
Анатолія Володимировича 

– пенсіонера МВС, селище Білогір’я 

,   

МОНАСТИРСЬКОГО 
Михайла Івановича 

– члена Хмельницької міської організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чор-
нобиль України” 
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МУЛЯРА 
Анатолія Олексійовича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

1.7. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток хореографічного мистецтва та з нагоди Міжна-
родного дня танцю КАПЕЛЮХА Олега Степановича, артиста балету академіч-
ного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” обласної філармонії. 

1.8. За багаторічну плідну працю, зразкове виконання службових обо-
в’язків, високий професіоналізм та з нагоди 23-ї річниці з Дня створення 
Державної казначейської служби України ОНОФРІЙЧУКА Григорія Володими-
ровича, начальника Старокостянтинівського управління Державної казначей-
ської служби України в області. 

1.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва області та з нагоди 55-річчя від дня народження БАЧИН-
СЬКОГО Юрія Станіславовича, головного спеціаліста з питань спецроботи і 
надзвичайних ситуацій відділу інженерно-технічного та адміністративно-гос-
подарського забезпечення, мобілізаційної роботи і безпеки праці Департа-
менту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації. 

1.10. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
забезпечення охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві 
та з нагоди Дня охорони праці: 
ГУТНИКА  
Сергія Олександровича 

– засновника приватного підприємства “Нові Техно-
логії” 

 

ДУБИНУ  
Миколу Вікторовича 

– завідувача сектору – страхового експерта з охорони 
праці сектору страхових експертів з охорони праці 
Хмельницького міського відділення управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України в області

 

1.11. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обо-
в’язку та з нагоди 5-ї річниці з Дня створення військової частини А0661 
військовослужбовців частини: 
БОДНАРА  
Володимира Володимировича

– сержанта, заступника командира групи спеціального 
призначення роти спеціального призначення  

 

КАНДАУРОВУ  
Людмилу Вікторівну 

– солдата, механіка відділення засекречування та переда-
чі даних інформаційно-телекомунікаційного центру 

 

КОЗЛОВСЬКОГО  
Дмитра Олеговича 

– старшого лейтенанта, командира роти спеціального 
призначення 

 

КУЗЬМІНСЬКОГО  
Олександра Людвиговича 

– сержанта, начальника автотранспортної групи роти 
забезпечення  
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1.12. За багаторічну бездоганну службу, високий професіоналізм, ваго-
мий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку, протидії злочин-
ності, розбудову правоохоронних органів та з нагоди 85-річчя від дня народ-
ження ВАСИЛИШИНА Андрія Володимировича, заслуженого працівника МВС 
України, заслуженого юриста України, ветерана правоохоронних органів, 
генерала внутрішньої служби України. 

1.13. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток музейної справи області та з нагоди відзначення Міжнародного дня 
музеїв працівників комунального закладу культури “Хмельницький обласний 
краєзнавчий музей”: 
ГОРАНСЬКУ  
Марину Анатоліївну 

– головного зберігача фондів  

 

МЕЛЬНИЧУК  
Оксану Анатоліївну 

– завідувача науково-масового відділу 

 

СТРИХАРЧУК  
Світлану Володимирівну 

– провідного інженера-електроніка  

 

 

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

2.1. 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 ветеранам Головного управління ДСНС України в області: 
КОТИКУ  
Миколі Анатолійовичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту, 
командиру відділення-водію 7-ї державної пожеж-
но-рятувальної частини по охороні ВП “Хмельниць-
ка АЕС” 3-го державного пожежно-рятувального 
загону (з охорони об’єкта) Головного управління 
ДСНС України в області

   

ТУЛІНЦЕВУ  
Валерію Олександровичу 

– підполковнику внутрішньої служби у відставці, ко-
лишньому начальнику відділу контролю та аналі-
тичного забезпечення ГУ МНС в області 

   

2.2. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ЗАХРАБОВУ Нурушу Гейдаровичу, почесному ветерану України, 
м. Старокостянтинів. 

2.3. За мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії, та з нагоди 32-ї річниці катастрофи на Чорно-
бильській АЕС учасникам ліквідації аварії: 

ВОЛОШИНУ 
Болеславу Сільвестровичу 

– голові Волочиської міської громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
“Союз Чорнобиль України” 

 

КАЩУКУ 
Михайлу Михайловичу 

– члену Хмельницької міської організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чор-
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нобиль України” 
 

СМОЛІНСЬКІЙ 
Людмилі Сергіївні 

– голові Дунаєвецької громадської організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

2.4. За вагомий внесок у здійснення реформи децентралізації, підви-
щення доступності та якості адміністративних послуг КОМАНДІ НАПРЯМУ 

“ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ 

НАСЕЛЕННЯ” ПРОГРАМИ “U-LEAD” З ЄВРОПОЮ”. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


