
 
 
 
 

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, затверд-
женого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2013 ро-
ку № 381/2013-р, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції в області 
28 листопада 2013 року за № 80/1914: 

1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації із 
врученням цінного подарунка кожному: 

1) за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання 
посадових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня державної 
служби: 

АНДРОЩУК  
Тетяну Миколаївну 

– головного спеціаліста організаційного відділу апа-
рату обласної державної адміністрації 

 

БОЯРА  
Анатолія Тадеушовича 

– завідувача сектору режимно-секретної роботи апа-
рату обласної державної адміністрації 

 

ВЕЛЬЦА  
Дениса Васильовича 

– головного спеціаліста відділу взаємодії з право-
охоронними органами та оборонної роботи апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ВІЛЬШИНСЬКОГО  
Петра Григоровича 

– першого заступника голови Теофіпольської район-
ної державної адміністрації 

 

ВІНЕР  
Марину Вікторівну 

– завідувача сектору забезпечення доступу до публіч-
ної інформації апарату обласної державної адмі-
ністрації

 

ГАЛИШУК  
Наталію Михайлівну 

– начальника відділу добору та розвитку персоналу 
управління роботи з персоналом Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в області 
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ДЖЕНДЖЕРУ 
Вікторію Володимирівну 

– начальника відділу ведення Державного реєстру 
виборців апарату Ізяславської районної державної 
адміністрації

 

ЗАЙДОВУ 
Інну Петрівну 

– головного спеціаліста відділу економічного аналізу, 
прогнозування, розвитку агропромислового комп-
лексу та сільських територій Департаменту агропро-
мислового розвитку обласної державної адміні-
страції

 

КЛЮЧКО  
Ольгу Степанівну 

– начальника відділу прийому громадян управління 
соціального захисту населення Старокостянтинів-
ської районної державної адміністрації 

 

КОБРИНСЬКУ  
Наталію Русланівну 

– головного спеціаліста відділу забезпечення діяль-
ності керівництва апарату обласної державної 
адміністрації 

 

КОЗЮТИНСЬКУ 
Євгенію Павлівну 

– начальника відділу економічного розвитку Горо-
доцької районної державної адміністрації 

 

ЛІСОВСЬКОГО  
Олександра Михайловича

– начальника служби у справах дітей Ярмолинецької 
районної державної адміністрації 

 

МАЙДАНА  
Сергія Івановича 

– головного спеціаліста відділу реагування на надзви-
чайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 

МИХАЙЛОВА  
Володимира Ернстовича 

– начальника відділу державного екологічного нагля-
ду (контролю) земельних ресурсів – старшого дер-
жавного інспектора з охорони навколишнього при-
родного середовища області Державної екологічної 
інспекції в області

 

НАКОНЕЧНОГО  
Юрія Миколайовича 

– головного спеціаліста відділу забезпечення діяль-
ності керівництва апарату обласної державної адмі-
ністрації

 

ПАСЛО  
Катерину Михайлівну 

– начальника управління Державної казначейської 
служби України у Дунаєвецькому районі 

 

ПОПЛАВСЬКУ 
Марію Вікторівну 

– заступника начальника відділу фінансів та бухгал-
терського обліку управління фінансів, організації 
роботи стаціонарних установ та господарської ді-
яльності Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

ПРИЙМАЧУК  
Олену Павлівну 

– керівника апарату Віньковецької районної держав-
ної адміністрації  

 

РОВІНСЬКУ  
Ганну Тимофіївну 

– заступника начальника управління фінансово-гос-
подарського забезпечення апарату обласної держав-
ної адміністрації

 

РОМА  
Михайла Михайловича 

– начальника відділу ведення Державного реєстру 
виборців апарату Волочиської районної державної 
адміністрації
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СКОРОХОД  
Світлану Степанівну 

– начальника юридичного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

СТРІЛЕЦЬКОГО  
Станіслава Альбіновича

– начальника управління агропромислового розвитку 
Новоушицької районної державної адміністрації 

 

ТАРХАН  
Яну Василівну 

– головного спеціаліста відділу державної підтримки 
регіонального розвитку управління регіонального 
розвитку та будівництва обласної державної адміні-
страції

 

ТИМОЩУК  
Мирославу Олексіївну 

– головного спеціаліста відділу розвитку будівництва 
та будівельної діяльності управління регіонального 
розвитку та будівництва обласної державної адміні-
страції

 

ТКАЧЕНКО 
Людмилу Миколаївну 

– начальника управління фінансово-господарського 
забезпечення апарату обласної державної адміні-
страції

 

ТРЕМБАЧ  
Дар’ю Олександрівну 

– головного спеціаліста – бухгалтера відділу плану-
вання, фінансування, обліку та звітності управління 
культури, національностей, релігій та туризму об-
ласної державної адміністрації 

 

ФЕДІВ  
Наталю Василівну 

– заступника директора – начальника управління 
фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення га-
лузі Департаменту охорони здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації

 

ФЕДОРИНУ  
Тетяну Володимирівну 

– начальника архівного відділу Красилівської район-
ної державної адміністрації 

 

ФЛЕРЧУК  
Людмилу Іванівну 

– заступника начальника управління – начальника 
бюджетного відділу управління фінансів Теофі-
польської районної державної адміністрації

 

ФУРМАНА  
Ігоря Григоровича  

– завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-
секретної роботи апарату Кам’янець-Подільської 
районної державної адміністрації 

 

ЧОРНУ  
Надію Станіславівну 

– головного спеціаліста відділу зовнішньоекономічної 
діяльності та міжнародного співробітництва управ-
ління економічного розвитку Департаменту еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації 

 

ШЕВЧУК  
Олену Анатоліївну 

– начальника відділу фінансово-господарського забез-
печення та діловодства – головного бухгалтера 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 

ШЕЛЕГЕДУ 
Тетяну Миколаївну 

– головного спеціаліста служби у справах дітей об-
ласної державної адміністрації 
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ЩЕСНЯК  
Ольгу Анатоліївну 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу роботи з персоналом територіальних струк-
турних підрозділів управління персоналом Голов-
ного управління Держгеокадастру в області

 

ЮНЧИК 
Лесю Степанівну 

– начальника відділу з питань додержання законо-
давства про працю, зайнятість та інших норматив-
но-правових актів управління Держпраці в області

 

ЯДУХУ  
Оксану Михайлівну 

– головного спеціаліста відділу з питань персоналу та 
нагород апарату обласної державної адміністрації 

 

ЯЦЮК  
Альону Василівну 

– начальника відділу організаційної роботи, інформа-
ційно-комп’ютерного забезпечення та зв’язків з гро-
мадськістю Департаменту агропромислового роз-
витку обласної державної адміністрації 

 
 

  

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України: 

АЛЕННІКА 
Сергія Сергійовича 

– старшого солдата, старшого водія-сапера відділення 
пошуку та знешкодження (розмінування) самороб-
них вибухових пристроїв загону пошуку та зне-
шкодження (розмінування) саморобних вибухових 
пристроїв військової частини А2641 

 

АНДРОЩУК  
Галину Миколаївну 

– начальника відділу юридичного, організаційного за-
безпечення, документообігу, контролю та роботи із 
зверненнями громадян апарату Теофіпольської 
районної державної адміністрації 

 

БЕРЕЗЮК 
Марину Василівну 

– старшого солдата, санітарного інструктора 1-ї 
стрілецької роти військової частини 3053 
Національної гвардії України 

 

БОЙКА 
Ігоря Володимировича 

– молодшого сержанта, сапера розмінування відділен-
ня розмінування загону розмінування військової 
частини А2641

 

БОРДЮГУ 
Дмитра Павловича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 17-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області 

 

БОРШУЛЯК 
Ольгу Михайлівну 

– директора Слобідсько-Рихтівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Кам’янець-Подільського району 

 

БУРАН  
Лесю Василівну 

– головного спеціаліста служби у справах дітей об-
ласної державної адміністрації 

 

БУРКОВСЬКОГО 
Богдана Владиславовича 

– капітана, начальника відділення знищення (розмі-
нування) вибухонебезпечних предметів загону зни-
щення (розмінування) вибухонебезпечних предметів 
військової частини А2641

 

ДАХНЕНКА 
Дмитра Миколайовича 

– майора, заступника командира ракетного дивізіону з 
озброєння військової частини А4239 
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ДЕСЯТНЮК 
Катерину Іванівну 

– головного спеціаліста відділу розвитку промисло-
вості управління промисловості та інфраструктури 
Департаменту економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури обласної державної адмі-
ністрації

 

ДМИТРАШКО  
Анжеліку Анатоліївну  

– начальника відділу культури, національностей, релі-
гій та туризму Старокостянтинівської районної дер-
жавної адміністрації

 

ЗАГРОДСЬКУ  
Людмилу Іванівну 

– старшого радника юстиції, прокурора відділу ор-
ганізації діяльності у сфері запобігання та протидії 
корупції управління представництва інтересів дер-
жави в суді прокуратури області 

 

КОВАЛЬЧУК 
Тетяну Ростиславівну 

– головного спеціаліста – юрисконсульта сектору 
юридичного забезпечення управління Держпраці в 
області

 

КОВАЛЯ 
Ігоря Миколайовича 

– старшого лейтенанта, помічника начальника опера-
тивного відділення штабу військової частини А2738 

 

КОМОСУ  
Лілію Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу у справах преси та 
інформації управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації

 

КРУШАНОВСЬКОГО 
Олександра Івановича 

– майора, начальника відділення знищення (розміну-
вання) вибухонебезпечних предметів загону зни-
щення (розмінування) вибухонебезпечних предметів 
військової частини А2641

 

ЛУК’ЯНЮКА 
МИКОЛУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА  

– сержанта, старшого розвідника – снайпера (1-ї кат.) 
групи спеціального призначення роти спеціального 
призначення військової частини А0661 

 

МАЦЮРУ  
Галину Антонівну 

– старшого секретаря суду відділу організаційного 
забезпечення розгляду кримінальних справ Хмель-
ницького апеляційного суду

 

НАУМЕНКА  
Вадима Вікторовича 

– старшого лейтенанта, командира роти спеціального 
призначення військової частини А0661 

 

ПОЛІЩУК  
Олену Віталіївну 

– архіваріуса Нетішинського міського суду 

 

ПРАЦЕВИЧА 
Юрія Юрійовича 

– старшого солдата, старшого сапера відділення заго-
роджень взводу загороджень роти загороджень війсь-
кової частини А3631 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738 

 

ПРИСЯЖНЮК  
Галину Антонівну 

– молодшого радника юстиції, прокурора відділу 
нагляду за додержанням законів територіальними 
органами поліції при провадженні досудового роз-
слідування та підтриманням державного обвинува-
чення управління нагляду у кримінальному провад-
женні прокуратури області
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РОМАНЕНКА  
Володимира Анатолійовича

– генерального директора ПрАТ “ГЕБЕРІТ КЕРАМІК 
ПРОДАКШН”, м. Славута 

 

РОСТОЦЬКУ  
Жанну Михайлівну 

– начальника відділу організаційної роботи, докумен-
тування та контролю Головного територіального уп-
равління юстиції в області

 

РУДКОВСЬКУ 
Таїсію Володимирівну  

– старшого солдата, санітарного інструктора медич-
ного пункту військової частини А3290 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738

 

РУДОГО  
Івана Степановича 

– директора приватного підприємства “Спецелектро-
монтаж 2007”, селище Ярмолинці 

 

САЛДАН  
Юлію Олександрівну 

– референта Хмельницького апеляційного суду 

 

СТІНСЬКОГО  
Олега Володимировича  

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

 

СЛІПЧУКА  
Олега Петровича 

– головного спеціаліста сектору правового забезпе-
чення – юрисконсульта Державної екологічної ін-
спекції в області

 

ФЕДОРЕНКА 
Дмитра Олександровича 

– солдата, старшого сапера відділення обладнання 
пунктів управління взводу пунктів управління інже-
нерної роти військової частини А3479 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738

 

ФІЛЮК  
Аліну Миколаївну 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду 

 

ЦМИКАЙЛО  
Тетяну Василівну 

– секретаря судових засідань Ярмолинецького район-
ного суду  

 

 

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

1) за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання по-
садових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня державної служби: 

АНДРІЇШИН  
Наталії Анатоліївні 

– головному спеціалісту з юридичних питань апарату 
Волочиської районної державної адміністрації 

 

ЖУРБІ  
Ігорю Борисовичу 

– заступнику керівника апарату – начальнику загаль-
ного відділу Ярмолинецької районної державної 
адміністрації

 

МАЗУР  
Любові Петрівні 

– начальнику відділу юридичної роботи та управ-
ління персоналом апарату Городоцької районної 
державної адміністрації

 

МАРТИНЮК  
Валентині Петрівні 

– головному спеціалісту відділу звітності та бух-
галтерського обліку управління Державної казна-
чейської служби України у Красилівському районі 
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НЕПОКРИТОВІЙ  
Світлані Василівні 

– начальнику відділу з організації надання адміні-
стративних послуг Ізяславської районної державної 
адміністрації

 

СЛОБОДЯН  
Оксані Олегівні 

– головному спеціалісту відділу роботи з персоналом 
територіальних структурних підрозділів управлін-
ня персоналом Головного управління Держгеока-
дастру в області

 

СТЕЦЮК  
Людмилі Олександрівні 

– державному реєстратору сектору з питань держав-
ної реєстрації Старокостянтинівської районної дер-
жавної адміністрації

 

ТЕРЛИЗІ  
Олександру Миколайовичу 

– головному спеціалісту відділу житлово-комуналь-
ного господарства, архітектури та цивільного за-
хисту населення Віньковецької районної державної 
адміністрації

 

ТКАЧУК 
Ганні Василівні 

– завідувачу сектору по нагляду за правильністю 
призначення і виплати пенсій управління соціаль-
ного захисту населення Кам’янець-Подільської 
районної державної адміністрації 

 

ХРЯПЧЕНКУ  
Павлу Васильовичу 

– завідувачу сектору з організації діяльності Центру 
надання адміністративних послуг Дунаєвецької 
районної державної адміністрації 

 

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання поса-
дових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України: 

АНДРІЯШ 
Антоніні Василівні 

– викладачу обласних та м. Хмельницький курсів удо-
сконалення керівних кадрів навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяль-
ності Хмельницької області (у 2002-2014 роках)

 

БАЙТАЛЮКУ  
Володимиру Михайловичу

– заступнику голови Ярмолинецької районної дер-
жавної адміністрації 

 

ДАЦЮК  
Ірині Володимирівні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу 
нагляду за додержанням законів органами фіс-
кальної служби управління нагляду у криміналь-
ному провадженні прокуратури області 

 

ІЛЬЧЕНКО  
Альоні Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу державного еколо-
гічного нагляду (контролю) природно-заповідного 
фонду, лісів та рослинного світу – державному 
інспектору з охорони навколишнього природного 
середовища області Державної екологічної інспек-
ції в області

 

КОПЕЛЮКУ 
Олександру Івановичу 

– майору, заступнику командира військової частини 
А2300 безпосереднього підпорядкування війсь-
ковій частині А2738
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КУЛИНИЧ  
Вікторії Григорівні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу 
нагляду за додержанням законів територіальними 
органами поліції при провадженні досудового 
розслідування та підтриманням державного обви-
нувачення управління нагляду у кримінальному 
провадженні прокуратури області  

 

МОЛОДОМУ  
Валентину Миколайовичу 

– провідному спеціалісту відділу інформаційного та 
технічного забезпечення Хмельницького апеля-
ційного суду

 

ОПАЛЬНИЦЬКОМУ 
Юрію Миколайовичу 

– старшому лейтенанту, заступнику командира ра-
кетного дивізіону з тилу військової частини А4239

 

ПОСІКЕРІ 
Анатолію Васильовичу 

– старшому солдату, старшому стрільцю 2-го від-
ділення 1-го взводу 2-ї стрілецької роти військової 
частини 3053 Національної гвардії України

 

ПРАВДЕНЮК  
Марії Андріївні 

– помічнику судді Волочиського районного суду 

 

РОМАНЮК  
Валентині Вікторівні 

– секретарю суду Городоцького районного суду 

 

СЛОБОДЯНУ  
Івану Васильовичу 

– старшому сержанту, начальнику пожежної обслу-
ги військової частини А2738 

 

СМІРНОВІЙ  
Людмилі Миколаївні 

– начальнику відділу фінансово-господарського за-
безпечення апарату Теофіпольської районної дер-
жавної адміністрації

 

СОЛЯРИКУ 
Олегу Анатолійовичу 

– старшому сержанту служби цивільного захисту, 
старшому водію групи спеціальної пожежної тех-
ніки аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення Головного управління ДСНС Украї-
ни в області

 

ТИМЧУК 
Тамілі Олексіївні 

– фахівцю із соціальної роботи 1-ї категорії, с. Рихта 
Кам’янець-Подільського району 

 

ЧЕРНАКОВУ 
Сергію Васильовичу 

– старшому лейтенанту, старшому інженеру тех-
нічної частини військової частини А2738 

 

ЧУДІНІЙ 
Наталії Ярославівні 

– медичній сестрі медичного пункту військової час-
тини А4568 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738

 

ЯНЦЕЛОВСЬКІЙ  
Олесі Віталіївні 

– начальнику Хмельницького районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного територіального управління юстиції в об-
ласті

 

 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  В. Кальніченко 


