
 
 
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 сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 100-річчя запровадження державної служби в Україні: 

АНТОШЕВСЬКОГО 
Йосипа Казимировича 

– першого заступника голови Летичівської районної 
державної адміністрації 

 

БАСЮКА 
Володимира Петровича 

– головного державного аудитора відділу контролю у 
галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку управління 
Західного офісу Держаудитслужби в області

   

БОНДАРА 
Анатолія Миколайовича 

– головного спеціаліста з питань цивільного захисту 
населення апарату Старосинявської районної дер-
жавної адміністрації 

 

БОЙЧУКА 
Олександра Віталійовича 

– провідного державного аудитора відділу контролю у 
сфері закупівель управління Західного офісу Держаудит-
служби в області

 

БУЦЬКУ 
Тетяну Вікторівну 

– начальника управління фінансів Городоцької районної 
державної адміністрації 

   

ГОНЧАР  
Роксолану Василівну 

– головного спеціаліста Кам’янець-Подільського міського 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції в області 

 

ДЕМЧУК 
Лілію Яківну 

– начальника відділу моніторингу та розвитку охо-
рони здоров’я управління організації лікувально-
профілактичної роботи та розвитку медичної допо-
моги населенню Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації 
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ДОВГАНЯ 
Валерія Івановича 

– головного наукового співробітника науково-дослід-
ного відділу Національної академії державної прикор-
донної служби ім. Б. Хмельницького, доктора наук з 
державного управління, доцента 

 

ЗАГРИБЕЛЬНУ 
Світлану Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу економічного аналізу 
та кадрово-юридичної роботи управління житлово-
комунального господарства обласної державної адмі-
ністрації

 

ЗИМБІЦЬКУ 
Валентину Іванівну 

– колишнього головного спеціаліста відділу фінансо-
вого забезпечення апарату обласної державної адмі-
ністрації 

 

ІЩУКА 
Олега Михайловича 

– головного спеціаліста відділудержавного екологіч-
ного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр, 
поводження з відходами та небезпечними хімічними 
речовинами – державного інспектора з охорони нав-
колишнього природного середовища Хмельницької 
області Державної екологічної інспекції в області 

 

КНИШ 
Лесю Анатоліївну 

– головного спеціаліста юридичного відділу апарату 
Полонської районної державної адміністрації 

 

КОВЦУН 
Олену Володимирівну 

– керівника апарату Теофіпольської районної держав-
ної адміністрації 

   

КОЧМАРСЬКОГО 
Сергія Олександровича 

– головного спеціаліста відділу з питань молоді управ-
ління молоді та спорту обласної державної адмі-
ністрації 

 

КОШОВСЬКУ 
Лесю Петрівну 

– начальника відділу управління персоналом апарату 
Новоушицької районної державної адміністрації 

 

КРУТЕНЧУКА 
Ігоря Івановича 

– керівника апарату Славутської районної державної 
адміністрації 

   

ЛАВИЦЬКУ 
Олену Володимирівну 

– начальника відділу організаційно-інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю апарату Де-
ражнянської районної державної адміністрації 

 

ЛИСУ 
Олену Василівну 

– начальника управління фінансів Віньковецької район-
ної державної адміністрації 

 

МІЗИК 
Валентину Артемівну 

– начальника відділу планування, фінансування, облікута 
звітності – головного бухгалтера управління культури, 
національностей, релігій та туризму обласної 
державної адміністрації 

 

МОВЧАНА  
Юрія Миколайовича 

– головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності 
керівництва апарату обласної державної адміністра-
ції

 

ОЛІЙНИК 
Ларису Іванівну 

– начальника управління персоналом Головного 
управління Держгеокадастру в області 

 

ОСИПЕНКО 
Тетяну Василівну 

– завідувача сектору запобігання та виявлення коруп-
ції Головного управління Держгеокадастру в області 
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ПАЛАМАРЧУКА 
Володимира Івановича 

– заступника директора – начальника управління праці 
та зайнятості населення Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації

 

ПАСТЕРНАКА 
Віталія Олександровича 

– начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забез-
печення апарату обласної державної адміністрації 

 

ПОЛЯНЧУК 
Аліну Василівну 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу праці, сімейної політики та соціального об-
слуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління 
соціального захисту населення Красилівської район-
ної державної адміністрації 

 

ПРИСЯЖНУ 
Аллу Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу управління персона-
лом та діловодства Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації 

 

ПРИСЯЖНЮКА 
Євгенія Анатолійовича 

– головного спеціаліста відділу оперативного чергу-
вання та забезпечення централізованого оповіщення 
(коменданта МЗПУ) управління з питань цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації

 

РАТУШНЯК 
Інну Петрівну 

– начальника загального відділу апарату Хмель-
ницької районної державної адміністрації 

 

САВЧУК 
Галину Василівну 

– головного спеціаліста відділу економічного розвит-
ку, торгівлі та інфраструктури Шепетівської район-
ної державної адміністрації

 

СІДЛЕЦЬКОГО 
Володимира Євгеновича 

– заступника керівника апарату Старокостянтинів-
ської районної державної адміністрації 

 

СКОБ’ЯК 
Тетяну Вікторівну 

– начальника відділу економічного розвитку, торгівлі 
та інфраструктури Чемеровецької районної держав-
ної адміністрації 

 

СКОЦЬ 
Наталію Петрівну 

– завідувача сектору з питань державної реєстрації 
Ізяславської районної державної адміністрації 

 

СЛОБОДЯН  
Ольгу Василівну 

– начальника відділу – головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та економічних розрахунків 
професійної освіти та ресурсного забезпечення Де-
партаменту освіти і науки обласної державної адмі-
ністрації 

 

СМОЛІНСЬКОГО 
Руслана Миколайовича 

– першого заступника голови Дунаєвецької районної 
державної адміністрації 

\ 

СУЗАНСЬКУ 
Надію Михайлівну 

– начальника відділу агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів Кам’янець-Подільської 
районної державної адміністрації 

   

ТЕЛЯЧУ 
Оксану Павлівну 

– начальника управління застосування пенсійного за-
конодавства Головного управління Пенсійного фон-
ду України в області 
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ТРАЧА 
Вадима Миколайовича 

– головного спеціаліста відділу розвитку будівництва 
та будівельної діяльності управління регіонального 
розвитку та будівництва обласної державної адмі-
ністрації 

 

ФЕДОРУК 
Ольгу Іванівну 

– головного спеціаліста відділу зведеного бюджету та 
міжбюджетних відносин Департаменту фінансів об-
ласної державної адміністрації 

 

ФЕДЮЧОК 
Олену Миколаївну 

– начальника фінансово-господарського відділу – го-
ловного бухгалтера Державного архіву області  

   

ШИТМАНЮК 
Наталію Олександрівну 

– завідувача сектору з питань цивільного захисту 
населення Славутської районної державної адміністрації 

 

ЯЩУК 
Валентину Володимирівну

– начальника архівного відділу Білогірської районної 
державної адміністрації 

 

1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Кон-
ституції України: 

ГАВРИЛЮКА  
Дмитра Володимировича 

– капітана, старшого інструктора відділення спеціаль-
ної підготовки загону спеціальної підготовки війсь-
кової частини А 2641 

\ 

ГНАТКО  
Оксану Степанівну 

– молодшого радника юстиції, прокурора Шепетівсь-
кої місцевої прокуратури Хмельницької області 

 

ГОЛОДА 
Олега Віталійовича 

– сержанта, старшого інструктора відділення розміну-
вання загону розмінування військової частини А2641 

 

ДЖУБАБУ 
Людмилу Василівну 

– начальнику управління державної реєстрації норма-
тивно-правових актів, правової роботи та правової 
освіти Головного територіального управління юстиції 
в області

 

КОРСУН 
Ірину Володимирівну 

– начальника відділу матеріально-технічного та госпо-
дарського забезпечення апеляційного суду області 

 

МАРЦЕНЮК 
Ольгу Степанівну 

– майора служби цивільного захисту, провідного фа-
хівця відділу персоналу Головного управління 
ДСНС України в області

 

РОСТЕЦЬКОГО 
Станіслава Францовича 

– заступника головного лікаря з медичного обслуго-
вування населення комунального закладу “Кам’янець-
Подільський районний Центр первинної медико-
санітарної допомоги”

 

ФЕДОРЕНКО 
Юлію Вікторівну 

– головного спеціаліста відділу діловодства та обліку 
звернень громадян – канцелярії апеляційного суду 
області

   

ЧУБЕНКА 
Анатолія Васильовича 

– полковника поліції, начальника Старокостянтинів-
ського відділу поліції Головного управління Націо-
нальної поліції в області 

 

ШИНАЛЬСЬКОГО 
Олексія Анатолійовича 

– майора, начальника відділення спеціальної підго-
товки загону спеціальної підготовки військової час-
тини А2641
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ШИШКУ 
Тетяну Михайлівну 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Венус Україна” 

 

ЯРМОЛЮКА 
Андрія Олеговича 

– помічника судді апеляційного суду області 

   

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

– першого заступника голови правління Хмельницької 
облспоживспілки 

 

КОВАЛЬ 
Людмилу Миколаївну 

– ректора Хмельницького кооперативного торговельно-
економічного інституту 

 

1.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва області та з нагоди 45-річчя від дня народження МОЛЧАН 

Ларису Сергіївну, начальника управління економічного аналізу, фінансового 
забезпечення, бухгалтерського обліку та соціально-економічного розвитку 
агропромислового комплексу, головного бухгалтера Департаменту агропро-
мислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адмі-
ністрації. 

1.5. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва області та з нагоди 65-річчя від дня народження ОДЗЕМКА 

Івана Олександровича, заступника начальника відділу організації виробництва 
продукції тваринництва, переробної та харчової промисловості Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної дер-
жавної адміністрації. 

1.6. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 
військовослужбовців Національної академії державної прикордонної служби 
ім. Б. Хмельницького: 

БАГРІЙ 
Ганну Анатоліївну 

– викладача кафедри перекладу факультету інозем-
них мов і гуманітарних дисциплін 

   

ІГУМНОВУ 
Наталію Ананіївну 

– методиста факультету правоохоронної діяльності 

 

1.7. За участь у загальнокомандному заліку обласної спартакіади та з 
нагоди Дня державної служби команди державних службовців: 

1.7.1. Серед збірних команд районних державних адміністрацій: 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за І місце 
   

ДУНАЄВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за ІІ місце 
   

ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за ІІІ місце 
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1.7.2. Серед збірних команд обласної державної адміністрації та терито-
ріальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в області: 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ 
– за І місце 

   

ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В 

ОБЛАСТІ 
– за ІІ місце 

   

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ОБЛАСТІ 
– за ІІІ місце 

   

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

1.8.1. Серед районних державних адміністрацій: 

а) у номінації “Кращий керівник”: 

І місце 

ЛУЖНЯК 
Любу Федорівну 

– начальника архівного відділу Ярмолинецької 
районної державної адміністрації 

б) у номінації “Кращий спеціаліст”: 

І місце 

СИРОВАТСЬКУ 
Надію Петрівну 

– головного спеціаліста відділу економічного роз-
витку, промисловості та інфраструктури Старо-
костянтинівської районної державної адміністрації

1.9. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 45-річчя від 
дня народження КЛІНЧУК Оксану Анатоліївну, заступника начальника загаль-
ного відділу апарату обласної державної адміністрації. 

1.10. За вагомий особистий внесок у соціальний захист дітей з особли-
вими потребами, щиру допомогу тим хто її потребує, активну громадську 
позицію та з нагоди 45-річчя від дня народження САВЕНКА Дмитра Михай-
ловича, голову наглядової ради благодійного фонду “МіСт імені Михайла 
Савенка”. 

1.11. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у вирішення питань соціального захисту людей з інва-
лідністю по зору та з нагоди 85-ї річниці створення Українського товариства 
сліпих: 

БЕССАРАБА 
Миколу Павловича 

– ветерана праці, директора Кам’янець-Подільського 
учбово-виробничого підприємства Українського това-
риства сліпих

\ 

ЖМУДОВСЬКУ 
Надію Володимирівну 

– начальника планово-економічного відділу Кам’янець-
Подільського учбово-виробничого підприємства 
Українського товариства сліпих 

 



 7

ФЕДОРЧУК 
Зінаїду Михайлівну 

– ветерана праці, активіста Дунаєвецької територіаль-
но-первинної організації Українського товариства 
сліпих

 

1.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм,вагомий особистий 
внесок у розвиток енергоефективності і енергозбереження міста Кам’янець-
Подільський та з нагоди відкриття комбінованої теплоектростанції учасників 
проекту “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопо-
стачання”: 
ДІДКІВСЬКОГО 
Віктора Івановича 

– заступника генерального директора з теплопоста-
чаннякомунального підприємства “Міськтепловод-
енергія” 

 

ДУРИГІНА 
Михайла Олександровича

– інженера регіональної групи управління Проектом 
“Підвищення енергоефективності в секторі центра-
лізованого теплопостачання” 

 

КОСТИНЮКА 
Євгена Володимировича 

– заступника генерального директора з загальних  пи-
тань комунального підприємства “Міськтепловод-
енергія”

 

ЛЕНЬ 
Світлану Олександрівну 

– заступника генерального директора з економічних  
питань комунального підприємства “Міськтепловод-
енергія” 

 

МЕЛЬНИЧУК 
Оксану Василівну 

– спеціаліста з фінансового менеджменту регіональ-
ної групи управління Проектом “Підвищення енер-
гоефективності в секторі централізованого тепло-
постачання” 

 

ТАРАСЮКА 
Василя Кузьмича 

– головного інженера комунального підприємства 
“Міськтепловоденергія” 

 

ЮДІНА 
Михайла Айзіковича 

– голову радитовариства з додатковою відповідаль-
ністю “Первомайськдизельмаш” 

   

1.13. За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у справу виховання і навчання студентської 
молоді працівників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії:  

МИСИК 
Олесі Станіславівни  

– викладача кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик 

 

ХАЛАЙЦАНА 
Володимира Петровича 

– старшого викладача кафедри образотворчого, деко-
ративно-прикладного мистецтва та трудового нав-
чання

 

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

БОЖКА 
Богдана Анатолійовича 

– майора поліції, оперуповноваженого сектору бо-
ротьби з міжнародними та етнічними організова-
ними групами і злочинними організаціями управ-
ління карного розшуку  
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ІВАНОВА 
Василя Олександровича 

– старшого сержанта поліції поліцейського взводу № 1 
роти поліції особливого призначення 

 

КОСТЮКА 
Михайла Олександровича

– старшого лейтенанта поліції, оперуповноваженого 
сектору кримінальної поліції Полонського відділен-
ня поліції Шепетівського відділу поліції 

 

НАМЧУКА 
Сергія Станіславовича 

– капітана поліції, начальника Шепетівського між-
районного відділення управління поліції охорони в 
області

   

1.15. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток комплексного лісогосподарського виробництва 
та з нагоди 50-річчя від дня народження БОРОДІЯ Ігоря Миколайовича, голов-
ного лісничого державного підприємства “Старокостянтинівське лісове госпо-
дарство”. 

1.16. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у забезпечення правосуддя, захист прав і свобод людини і громадянина 
та з нагоди Дня судового експерта БУДНІЦЬКОГО Ігоря Вацлавовича, заступ-
ника завідувача Хмельницького відділення Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 

1.17. За належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів су-
спільства і держави та з нагоди Дня створення служби ювенальної превенції 
ЦИМБАЛЮКА Сергія Володимировича, підполковника поліції, начальника від-
ділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в області. 

1.18. За багаторічну сумлінну працю в галузі архітектури, вагомий внесок у 
розвиток містобудування і архітектури області та з Дня архітектури України: 

 

ДОРОЩУКА 
Руслана Ростиславовича 

– начальника відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства Шепетівської 
районної державної адміністрації 

 

КАРНАФЕЛЬ 
Ірину Іванівну 

– начальника відділу містобудування, архітектури, 
будівництва та з питань цивільного захисту насе-
лення і житлово-комунального господарства Полон-
ської районної державної адміністрації 

 

ШКЛЯРУКА 
Анатолія Олександровича

– завідувача сектору містобудування та архітектури 
відділу житлово-комунального господарства, будів-
ництва та агропромислового розвитку Теофіполь-
ської районної державної адміністрації 

 

1.19. За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий профе-
сіоналізм, вагомий особистий внесок у справу виховання і навчання студентської 
молоді працівників Грицівського вищого професійного училища № 38: 

ВАСИЛЬКОВУ-ГАВРИЛЮК 

Олену Вікторівну 
– майстра виробничого навчання  
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ЗАРУДЗЕЯ  
Олександра Івановича 

– директора  

 

ЖАРЧИНСЬКОГО 
Юрія Романовича 

– помічника директора з адміністративно-господарсь-
кої роботи  

   

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

2.1. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 100-річчя запровадження державної служби в Україні: 

 

БІЛЕЦЬКОМУ  
Олександру Юлійовичу 

– головному спеціалісту відділу державного екологіч-
ного нагляду (контролю) на митній території Хмель-
ницької області – державному інспектору з охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької 
області Державної екологічної інспекції в області

 

БОЙКО 
Людмилі Андріївні 

– заступнику голови Летичівської районної державної 
адміністрації 

 

БОСЮК 
Ірині Олексіївні 

– провідному спеціалісту Хмельницького відділу з пи-
тань призначення та перерахунку пенсій № 18 управ-
ління застосування пенсійного законодавства Голов-
ного управління Пенсійного фонду України в області 

 

БОРКО 
Олені Володимирівні 

– головному спеціалісту загального відділу апарату 
Волочиської районної державної адміністрації 

 

ВАВРЕНЧУК 
Емілії Францівні 

– головному спеціалісту відділу організаційної ро-
боти,інформаційної діяльності та зв’язків з громад-
ськістю апарату Городоцької районної державної адмі-
ністрації

 

ВЕЧІР 
Ользі Миколаївні 

– колишньому ведучому спеціалісту організаційно-конт-
рольного відділу секретаріату обласної державної 
адміністрації

,   

ВИШКОВСЬКОМУ 
Сергію Валентиновичу 

– головному спеціалісту відділу Державного реєстру 
виборців апарату Полонської районної державної 
адміністрації 

 

ВОЙЦЕХІВСЬКОМУ 
Олександру 
Олександровичу 

– державному фінансовому інспектору відділу контро-
лю органів влади, оборони, правоохоронних органів 
та місцевих бюджетів управління Західного офісу 
Держаудитслужби в області 

 

ДАНИЛЮК 
Аллі Василівні 

– заступнику начальника відділу контролю у галузі 
ЖКГ, інфраструктури та зв’язку управління Захід-
ного офісу Держаудитслужби в області 

 

ДМИТРІЄНКО 
Олені Миколаївні 

– колишньому заступнику директора Департаменту – 
начальнику управління з питань розвитку підприєм-
ництва та споживчого ринку Департаменту еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації 
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КВЯТКІВСЬКІЙ 
Марії Францівні 

– першому заступнику начальника Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в області 

 

КОВАЛЬ 
Вікторії Вікторівні 

– головному спеціалісту сектору аналітики та статис-
тики управління державної виконавчої служби Го-
ловного територіального управління юстиції в об-
ласті

 

КОЛОС  
Тамарі Дмитрівні 

– колишньому заступнику завідуючого загальним від-
ділом секретаріату обласної державної адміністрації 

   

КУЛЕШІ 
Інні Володимирівні 

– головному спеціалісту з питань врегулювання від-
носин власності та дорадництва відділу агропромис-
лового розвитку Хмельницької районної державної 
адміністрації

   

ЛЕВИЦЬКІЙ  
Наталії Павлівні 

– головному спеціалісту загального відділу апарату 
Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації 

 

ЛЕБІДЬ 
Наталії Іванівні  

– начальнику управління соціального захисту населення 
Теофіпольської районної державної адміністрації 

 

ЛЕМЕСІ 
Ірині Олександрівні 

– головному спеціалісту загального відділу апарату 
Старокостянтинівської районної державної адмі-
ністрації

 

ЛИСИК 
Надії Олександрівні 

– колишньому начальнику відділу роботи із звернен-
нями громадян апарату обласної державної адмі-
ністрації 

 

МАРФІНІЙ 
Юлії Вікторівні 

– головному спеціалісту відділу з питань призначення 
та перерахунку пенсій № 19 управління застосуван-
ня пенсійного законодавства Головного управління 
Пенсійного фонду України в області 

 

НОВОСЯДЛІ 
Галині Людвигівні 

– начальнику загального відділу апарату Віньковець-
кої районної державної адміністрації 

 

ОСАДЧУК  
Юлії Василівні 

– головному спеціалісту сектору контролю за додер-
жанням законодавства з питань пенсійного забезпе-
чення військовослужбовців та деяких інших катего-
рій громадян управління застосування пенсійного 
законодавства Головного управління Пенсійного 
фонду України в області

 

ПАВЛОВСЬКІЙ  
Наталії Олександрівні 

– начальнику відділу фінансово-господарського забез-
печення апарату Ярмолинецької районної державної 
адміністрації

   

ПЕТРОВУ 
Володимиру Васильовичу

– начальнику відділу з питань цивільного захисту 
населення та житлово-комунального господарства 
Деражнянської районної державної адміністрації  

 

ПРУБНЯК 
Тетяні Василівні 

– начальнику управління фінансів Чемеровецької район-
ної державної адміністрації 

 

РОМАНЮК 
Олені Олександрівні 

– начальнику управління соціального захисту насе-
лення Дунаєвецької районної державної адміністрації 
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САВИЦЬКОМУ 
Володимиру Тадеушовичу 

– колишньому завідуючому загальним відділом сек-
ретаріату обласної державної адміністрації 

 

САМИШЕВІЙ 
Марині Вікторівні 

– головному спеціалісту відділу методології та орга-
нізації роботи із застосування пенсійного законо-
давства управління застосування пенсійного законо-
давства Головного управління Пенсійного фонду 
України в області 

 

СЕМЕРУК 
Інні Миколаївні 

– начальнику відділу з керівництва та організації 
діяльності Центру надання адміністративних послуг 
при Красилівській районній державній адміністрації

 

СТАДНІК 
Ользі Борисівні 

– державному фінансовому інспектору відділу конт-
ролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації 
управління Західного офісу Держаудитслужби в 
області

 

ХАБОШУ 
Михайлу Володимировичу 

– завідувачу сектору освіти, культури, молоді та спор-
ту Старосинявської районної державної адміністрації 

 

ХОМЕНКО 
Марії Василівні 

– колишньому заступнику директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної держав-
ної адміністрації 

 

ЧАЙЦІ 
Тетяні Василівні 

– завідувачу сектору з питань персоналу апарату 
Шепетівської районної державної адміністрації 

 

ШАЖКО 
Наталії Іванівні 

– начальнику відділу грошових виплат і компенсацій 
управління соціального захисту населення Ізяславсь-
кої районної державної адміністрації 

 

ЯЦЮК 
Валентині Антонівні 

– завідуючій сектором автоматизованої обробки інфор-
мації відділу бухгалтерського обліку управління со-
ціального захисту населення Новоушицької район-
ної державної адміністрації

 

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Кон-
ституції України: 

 

ВОЛОЩУКУ  
Дмитру Сергійовичу 

– сержанту, інструктору відділення спеціального міну-
вання загону спеціального мінування військової 
частини А2641 

 

ГАЛИЩУКУ 
Олександру Володимировичу

– юристу 1-го класу, прокурору відділу процесуаль-
ного керівництва у кримінальних провадженнях 
слідчих регіональної прокуратури прокуратури Хмель-
ницької області 

 

ГУЦАЛЮК 
Людмилу Валентинівну

– директору Радковецького навчально-виховного комп-
лексу Старокостянтинівської районної ради 

 

ДЕРКАЧУ 
Юрію Васильовичу 

– головному спеціалісту відділу інформаційного та тех-
нічного забезпечення апеляційного суду області 

   

ЖИЩИНСЬКІЙ 
Інні Миколаївні 

– помічнику судді апеляційного суду області 
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ЗИМНОМУ 
Вадиму Леонідовичу 

– капітану служби цивільного захисту, провідному 
інспектору відділу техногенної безпеки управління 
запобігання надзвичайним ситуаціям Головного 
управління ДСНС України в області 

 

ІЛЬЄВІЙ 
Ользі Юріївні 

– головному спеціалісту відділу організаційної роботи, 
документування та контролю Головного терито-
ріального управління юстиції в області 

 

КАПІТАН 
Світлані Вікторівні 

– провідному спеціалісту відділу планово-фінансової 
діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апе-
ляційного суду області

 

КАТЕРЕНЧУКУ 
Олександру Григоровичу 

– головному спеціалісту Центрального міжрегіональ-
ного сектору Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників АТО в області 

 

КЛИМЮКУ 
Миколі Степановичу 

– головному спеціалісту Центрального міжрегіональ-
ного сектору Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників АТО в області

 

КУТАСУ 
Володимиру Івановичу 

– старшині, головному сержанту інженерно-маску-
вальної роти військової частини А 4568 безпосе-
реднього підпорядкування військової частини А 2738

 

РУДАРУ 
Андрію Володимировичу 

– учаснику антитерористичної операції, с. Велика 
Яромирка Городоцького району 

 

ШІСТЦІ 
Ользі Олександрівні 

– юристу 1-го класу, прокурору відділу процесуального 
керівництва при провадженні досудового розсліду-
вання територіальними органами поліції та підтри-
мання державного обвинувачення управління нагляду 
у кримінальному провадженні прокуратури Хмель-
ницької області

 

2.3. 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”: 

КОСТАШУ 
Михайлу Івановичу 

– начальнику управління соціального захисту насе-
лення Старосинявської районної державної адмі-
ністрації 

б) у номінації “Кращий спеціаліст”: 

ГАПОНЮК 
Марині Володимирівні  

– головному державному соціальному інспектору сек-
тору державних соціальних інспекторів управління 
соціального захисту населення Полонської район-
ної державної адміністрації 

2.4. За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий профе-
сіоналізм, вагомий особистий внесок у справу виховання і навчання сту-
дентської молоді працівників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії:  

КАЗАКОВІЙ 
Наталії Вікторівні 

– професору кафедри педагогіки 
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СУХОВІРСЬКОМУ 
Олегу Васильовичу 

– доценту кафедри природничо-математичних дис-
циплін 

 

2.5. За належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави та з нагоди третьої річниці створення Національної 
поліції України працівників Головного управління Національної поліції в 
області: 

МОЛОДЕЦЬКОМУ 
Сергію Володимировичу 

– старшому сержанту поліції, поліцейський взводу № 2 
роти патрульної служби поліції особливого приз-
начення “Богдан” 

 

СОХОРУКУ 
Миколі Григоровичу 

– підполковнику поліції, начальника тренінгового 
центру 

 

2.6. За багаторічну сумлінну працю в галузі архітектури, вагомий внесок 
у розвиток містобудування і архітектури області та з Дня архітектури України: 

КОЛЕКТИВУТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“КАЙЛАС-К”, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

БЛОНСЬКОМУ 
Олегу Миколайовичу 

– начальнику відділу містобудування та архітектури 
Дунаєвецької районної державної адміністрації 

 

КРИВОМУ  
Василю Дмитровичу 

– начальнику відділу містобудування та архітектури 
Білогірської районної державної адміністрації 

 

ЮЗВІ 
Максиму Олексійовичу 

– начальник відділу містобудування, архітектури та 
будівництва Деражнянської районної державної адмі-
ністрації

2.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток енергоефективності і енергозбереження міста Кам’янець-
Подільський та з нагоди відкриття комбінованої теплоектростанції ГОРДІЙЧУКУ 
Валерію Григоровичу, генеральному директору комунального підприємства 
“Міськтепловоденергія”. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


