Про нагородження Почесною грамотою
та Подякою обласної державної адміністрації

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2013 року
№ 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 багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, наукову і
викладацьку діяльність та з нагоди 70-річчя від дня народження САВИЦЬКОГО
Володимира Тадеушовича, доцента кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда
Юзькова;
2) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України та з
нагоди 65-річчя від дня народження ПАНАЩЕНКА Миколу Сергійовича, генерального директора відокремленого підрозділу “Хмельницька атомна електрична
станція” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча
компанія “Енергоатом”;
3) за виконання завдань, пов’язаних із розбудовою та розвитком конкурентного середовища, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захисту законних інтересів підприємців і споживачів та з нагоди 25-ї річниці створення обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, працівників відділення:
– головного спеціаліста з питань персоналу
АНДРІЙЧУК
Олену Андріївну
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ГОЧАЧІЛОВА
Костянтина Миколайовича
ФЕДОРЧУКА
Олега Миколайовича

– головного спеціаліста юридичного сектору
– голову відділення

4) за вагомий особистий внесок у справу захисту прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку та досягнення
вагомих результатів у службовій діяльності протягом 2019 року, працівників
Головного управління Національної поліції в області:
КИРИСЯ
Миколу Миколайовича

– лейтенанта поліції, оперуповноваженого сектору

СВИНОБОЯ
Дмитра Віталійовича

– капітана поліції, слідчого відділу розслідування зло-

ЧАРУ
Максима Сергійовича

– капітана поліції, старшого дільничного офіцера по-

кримінальної поліції Старокостянтинівського відділу
поліції
чинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління
ліції сектору превенції Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у будівництво об’єктів соціально-культурного і житлово-комунального призначення та з нагоди 70-річчя від дня народження ПОЧТАЛЬЙОНА
Миколу Сергійовича, директора філії державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” у Хмельницькій області;
6) за сумлінну багаторічну працю в органах виконавчої влади, високий
професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 55-річчя
від дня народження МАКОЗЕБА Віктора Івановича, провідного інспектора сектору мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації;
7) за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, активну громадську і волонтерську діяльність та з
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав:
ВАСИЛЬЧУКА
Вадима Миколайовича

– прапорщика служби цивільного захисту, водія 7-ї дер-

ІВАНЧУКА
Володимира Васильовича
КОНОВАЛЕНКА
Івана Івановича
КУШНІРА
Михайла Михайловича
ЛИХОЛАТА
Анатолія Михайловича
НІКОЛАЙЧУКА

– учасника бойових дій в Афганістані, м. Хмельниць-

жавної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в області
кий

– учасника бойових дій на території інших держав,
м. Хмельницький

– учасника бойових дій в Афганістані, с. Рихта Кам’янець-Подільського району

– учасника бойових дій в Афганістані, м. Хмельницький

– члена правління Славутської організації ветеранів
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Олега Васильовича
ПОТЕРБУ
Анатолія Миколайовича

Афганістану, учасника бойових дій в Афганістані

– заступника голови Старокостянтинівської міської
організації ветеранів Афганістану, учасника бойових
дій в Афганістані

РОГОВСЬКОГО
– учасника бойових дій на території інших держав,
с. Голосків Кам’янець-Подільського району
Володимира Володимировича
СТАСІЯ
– учасника бойових дій на території інших держав,
с. Довжок Кам’янець-Подільського району
Олександра Васильовича
ТКАЛІЧА
– учасника бойових дій в Афганістані, м. Хмельницький
Ігоря Анатолійовича
8) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у справу
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
– заступника Сатанівського селищного голови
БУРЯЧКА
Михайла Володимировича
ВДОВІЧЕНКО
– начальника відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської
Людмилу Борисівну
ради

ГЛАДКОСКОКА
Вадима Сергійовича

– підполковника служби цивільного захисту, старшого

КОМІСАРЧУКА
Володимира Івановича

– завідувача сектору з питань цивільного захисту на-

помічника начальника чергової зміни (з питань оперативного реагування) оперативно-координаційного
центру Головного управління ДСНС України в області
селення Теофіпольської районної державної адміністрації

9) за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у надання мешканцям м. Славута житлово-комунальних послуг
та з нагоди 65-річчя від дня народження ЯЦЮКА Василя Володимировича,
начальника комунального підприємства “Славутське житлово-комунальне
об’єднання”;
10) 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
службової діяльності БРИЦЬКОГО Валерія Григоровича, провідного інспектора
відділу забезпечення діяльності керівництва апарату обласної державної
адміністрації;
11) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту
області, пропаганду здорового способу життя, високу професійну майстерність
та з нагоди 60-річчя від дня народження ЛЕЩЕНКА Миколу Івановича, Почесного президента Федерації регбі області, заслуженого тренера України;
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12) за вагомий особистий внесок у справу розвитку ветеранського руху,
соціального захисту ветеранів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя
від дня народження СТОЛЯРА Миколу Григоровича, заступника голови ради
обласної організації ветеранів, голову комітету ветеранів, учасників бойових
дій, Збройних сил та правоохоронних органів;
13) за вагомий особистий внесок у розвиток української культури,
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відкриття ХІ Міжнародного фестивалю камерної музики “Хмельницький камерфест” ДРАГАНА
Олександра Васильовича, директора обласної філармонії.
2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цінного подарунка кожному:
1) за сумлінну багаторічну працю в органах виконавчої влади, високий
професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 40-річчя
від дня народження АНДРОЩУК Тетяні Миколаївні, головному спеціалісту
організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації;
2) за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, активну громадську і волонтерську діяльність та з
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав:
ДРИГУЛІ
Сергію Андрійовичу
КУШНІРУ
Юрію Олександровичу
ЛЕВИЦЬКОМУ
Юрію Феодосійовичу

– учаснику бойових дій в Афганістані, м. Хмельниць-

ШУДРІ
Володимиру Павловичу

– старшині служби цивільного захисту, пожежному-

кий

– учаснику бойових дій в Афганістані та Антитерористичної операції, м. Хмельницький

– члену правління Теофіпольської районної організації
ветеранів Афганістану, учаснику бойових дій в Афганістані

рятувальнику 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм та зразкове виконання
посадових обов’язків ШИРЬОВІЙ Ользі Вадимівні, архіваріусу сектору документального забезпечення та адміністративної роботи центру забезпечення
діяльності Головного управління ДСНС України в області;
Голова адміністрації

Дмитро ГАБІНЕТ

