
 
 
 
 
Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2019 році 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 червня 
2010 року № 306/2010-р “Про премію обласної державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя”, зареєстрованого у 
Головному управлінні юстиції в області 17 червня 2010 року за № 65/1528, 
розглянувши пропозиції комісії з присудження премії обласної державної адмі-
ністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” 
(протокол засідання від 17 грудня 2019 року № 1): 

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

у номінації “За наукові досягнення”: 

ДЯДЮКУ 
Антону Віталійовичу 

– учню 11 класу Хмельницького колегіуму імені 
В. Козубняка 

 

ІШМУРАТОВУ 
Нікіті Азатовичу 

– учню 11 класу Славутського НВК “Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів, ліцей “Успіх” 

 

КОПАЙГОРОДСЬКІЙ 
Дар’ї Леонідівні 

– учениці 11 класу Старокостянтинівського ліцею іме-
ні М.С. Рудяка 

 

МАКАРЕЦЬ 
Аліні Олександрівні 

– учениці 10 класу Красилівського НВК “Гімназія та 
загальноосвітня школа І ступеня” 

 

РУДИК 
Аліні Романівні 

– учениці 11 класу Хмельницького НВК № 10 

 

СІКОМАСУ 
Андрію Юрійовичу 

– ліцеїсту 11 класу біолого-хімічного профілю Хмель-
ницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглиб-
леної підготовки в галузі науки 
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у номінації “За творчі досягнення”: 

ВОЗНІЙ 
Єлизаветі Юріївні 

– учениці 10 класу Красилівської школи мистецтв 
класу бандури 

 

ЗУБАР 
Анастасії Вікторівні 

– солістці Народного естрадно-хорового колективу 
“Проскурівський модерн” 

 

САВИЦЬКІЙ 
Ользі Володимирівні 

– художнику-оформлювачу ігрових ляльок Хмель-
ницького академічного обласного театру ляльок 

 

СЛЄСАР 
Мирославі Василівні 

– солістці-інструменталістці та концертмейстеру з 
класу вокалу академічного ансамблю пісні і танцю 
“Козаки Поділля” Хмельницької обласної філармонії

   

у номінації “За особисту мужність”: 

ЗАГОРУЮ 
Назару Анатолійовичу 

– молодшому сержантові служби цивільного захисту, 
пожежному-рятувальнику 1-ї державної пожежно-
рятувальної частини 1-го державного пожежно-ря-
тувального загону Головного управління ДСНС 
України в області 

   

у номінації “За внесок у розвиток молодіжного руху”: 

БРИЛЮКУ 
Василю Петровичу 

– студенту 3-А курсу спеціальності “стоматологія 
ортопедична” Шепетівського медичного  коледжу 

 

КАРПОВІЙ 
Олені Валеріївні 

– студентці групи ФУМ-19-1 факультету інженерної ме-
ханіки Хмельницького національного університету 

 

ПРОЦУНУ 
Олександру Юрійовичу 

– члену Всеукраїнської молодіжної громадської орга-
нізації Національної скаутської організації “Пласт” 

 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


