
 
 
Про нагородження Почесною грамотою 
та Подякою обласної державної адмі-
ністрації 

 
 

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 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 зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 
життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної охорони: 

ГУЦАЛЮКА  
Василя Петровича 

– колишнього начальника загону технічної служби уп-
равління державної пожежної охорони УМВС України в 
області, підполковника внутрішньої служби у відставці 

 

ШВЕЦЯ  
Аполлінарія Григоровича 

– колишнього заступника начальника штабу управління 
державної пожежної охорони УМВС України в області, 
полковника цивільного захисту служби у відставці

 

2) за мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під час 
ліквідації наслідків аварії та з нагоди 34-ї річниці катастрофи на Чорнобиль-
ській АЕС учасників ліквідації аварії: 

ДЗЮБУ 
Юрія Миколайовича 

– члена Новоушицької районної громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

КРУПКО 
Галину Антонівну 

– члена Дунаєвецької районної громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

МЕДИНСЬКОГО 
Василя Івановича 

– члена Красилівської районної громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів“Союз 
Чорнобиль України”
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МЕЛЬНИК 
Ларису Іванівну 

– члена Віньковецької районної громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України” 

 

ПОПОВА  
Володимира Олександровича 

 члена головної ради Нетішинської міської громадської 
організації Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів “Союз Чорнобиль України”  

 

ТИМОФЄЄВА 
Юрія Олексійовича 

– члена Хмельницької районної громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Со-
юз Чорнобиль України”

 

ФУТОМСЬКОГО 
Броніслава Йосиповича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

  

3) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків та у зв’язку із 
припиненням державної служби ФЛЕНТІНА Сергія Володимировича, заступника 
директора Департаменту – начальника управління економічного розвитку Де-
партаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної 
державної адміністрації; 

4) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення громадської безпеки і правопорядку в районі та з нагоди 35-річ-
чя від дня народження МАЛІШЕВСЬКОГО Олексія Володимировича, начальника 
Волочиського відділення поліції Городоцького відділу ГУ Національної поліції в 
області, майора поліції; 

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток транспортної галузі, забезпечення потреб насе-
лення району і області у пасажирських перевезеннях та з нагоди 60-річчя від 
дня народження ДВОРНІКА Віктора Вікторовича, директора товариства з обме-
женою відповідальністю “Автотранспортне підприємство “Престиж”; 

6) за зразкове виконання військового і службового обов’язку, високий 
професіоналізм, вірність присязі, мужність та героїзм, проявлені під час охо-
рони і оборони кордонів та з нагоди Дня прикордонника України працівників 
Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького: 
АДАМЧУКА 
Олександра Валерійовича

– полковника, начальника факультету охорони та за-
хисту державного кордону 

 

ГУМЕНЮКА 
Віталія Леонідовича 

– начальника групи команди воєнізованої охорони 

 

КАЦЮБУ 
Ігоря Олександровича 

– майора, заступника начальника навчального курсу 
інженерно-технічного факультету 

 

ТУШКО 
Клавдію Юріївну 

– доцента кафедри педагогіки та соціально-економіч-
них дисциплін факультету іноземних мов і гумані-
тарних дисциплін
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7) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми і молоддю та з нагоди 40-річчя від дня народження 

КУШНІР Людмилу Олександрівну, директора Чемеровецького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

8) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди 7-ї річниці створення військової частини 
А0661 військовослужбовців частини: 
ДЕНЕСЕНКА 
Віталія Дмитровича 

– прапорщика, старшого сержанта техніки роти забез-
печення  

 

ДНІСТРЯНА 
Максима Геннадійовича

– молодшого сержанта, старшого сержанта оператора 
(зі зв’язку) групи СпП роти СпП  

 

ОЛЬХОВЕНКА 
Дениса Юрійовича 

– молодшого сержанта, старшого оператора (з інже-
нерної справи) групи СпП роти СпП  

 

САВЧЕНКА 
Андрія Вадимовича 

– старшого солдата, старшого оператора (з інженерної 
справи) групи СпП роти СпП  

   

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

1) за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 
життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної охорони: 

ГАЙДАМАЩУКУ 
Віталію Васильовичу  

– колишньому головному спеціалісту відділу техніки 
управління державної пожежної охорони УМВС 
України в області, майору внутрішньої служби у 
відставці 

 

КЛОПОТЮКУ 
Віктору Івановичу 

– колишньому начальнику караулу СДПРЧ-2 м. Хмель-
ницький Головного управління МНС України в об-
ласті, полковнику служби цивільного захисту у від-
ставці

 

2) за мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під час 
ліквідації наслідків аварії та з нагоди 34-ї річниці катастрофи на Чорно-
бильській АЕС учасникам ліквідації аварії: 

МАЦЬКОВУ 
Василю Олексійовичу 

– пенсіонеру МВС, м. Хмельницький 

 

СТЕПУРІ 
Володимиру Анатолійовичу

– пенсіонеру МВС, м. Хмельницький 

 

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


