
 
 
 
 

Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2020 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, роз-
глянувши пропозиції комісії з присудження премії обласної державної адміні-
страції “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” 
(протокол засідання від 17 грудня 2020 року № 1): 

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

у номінації “За наукові досягнення” 
 

ДОЛЮК 
Ліні Сергіївні 

– учениці 11-Б класу Красилівської загальноосвітньої 
школи І- ІІІ ступенів № 1 

 

ПАРФЕНЮКУ  
Владиславу Олександровичу 

– вихованцю гуртка “Хімія on-line” комунального 
закладу Дунаєвецької міської ради “Станція юних 
натуралістів”

 

СЛЬОЗКІНУ  
Максиму Олександровичу 

– студенту 1 курсу магістратури історичного фа-
культету Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка 

  

у номінації “За творчі досягнення” 
 

БАЛАГУР 
Олександрі Сергіївні 

– керівнику вокального гурта “Кумасі” Шепетівського 
міського центру дитячої та юнацької творчості 
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КРУТЬ 
Марині Валеріївні 

– співачці, бандуристці, поетесі, композиторці 

 

ЛЕОНТЮК  
Мар’яні Іванівні 

– студентці ІІ курсу магістратури педагогічного фа-
культету Кам`янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка 

 

ЯМКОВІЙ 
Вікторії Анатоліївні 

– учениці 9 класу Полянської загальноосвітньої шко-
ли І- ІІІ ступенів 

  

у номінації “За особисту мужність” 
 

ГАЄВСЬКОМУ 
Сергію Віталійовичу 

– заступнику начальника 14-ї державної пожежно-
рятувальної частини Красилівського районного сек-
тору Головного управління Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій в області, капітану 
служби цивільного захисту 

  

у номінації “За внесок у розвиток молодіжного руху”
 

ВОЙТОВИЧ  
Дарині Петрівні 

– волонтерці Національної скаутської організації Ук-
раїни “Пласт”, м Хмельницький 

 

ГАВРИЛЮК  
Вікторії Юріївні 

– професiоналу з iнновацiйної дiяльностi комунального 
пiдприємства Нетiшинської міської ради “Агенцiя міс-
цевого розвитку”

 

ОЛІХУ  
Денису Васильовичу 

– голові громадської організації “Волочиська моло-
діжна рада” 

  

у номінації “За спортивні досягнення” 
КОЛЕСНИКУ 
Сергію Володимировичу 

– майстру спорту України з важкої атлетики 

 

ФЛОРЧУКУ  
Костянтину Вадимовичу 

– майстру спорту України з веслування на байдарках 
і каноє 

  

у номінації “За виробничі досягнення” 
БАРВІНСЬКОМУ 
Михайлу Павловичу 

– налагоджувальнику верстатів і маніпуляторів з прог-
рамним керуванням Волочиського машинобудівного 
заводу ПАТ “Мотор Січ” 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
  
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


