
 
 
 
 
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 вагомі особисті досягнення у галузі науки, культури, мистецтва, 
фізичної культури і спорту, соціальній, громадській та військовій сферах 
лауреатів премії обласної державної адміністрації “За вагомі досягнення молоді 
у різних сферах суспільного життя” у номінаціях: 

“За наукові досягнення”: 

ДОЛЮК 
Ліну Сергіївну

– ученицю 11-Б класу Красилівської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

 

ПАРФЕНЮКА 
Владислава Олександровича 

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

 

СЛЬОЗКІНА 
Максима Олександровича 

– студента 1-го курсу магістратури історичного фа-
культету Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

 

“За творчі досягнення”: 

ВОКАЛЬНИЙ ГУРТ “КУМАСІ”  
ШЕПЕТІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

КРУТЬ 
Марину Валеріївну 

– співачку, бандуристку, поетесу, композиторку, 
м. Хмельницький 
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ЛЕОНТЮК  
Мар’яну Іванівну 

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

 

ЯМКОВУ 
Вікторію Анатоліївну 

– ученицю 9 класу Полянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Волочиського району 

 

“За особисту мужність”: 

ГАЄВСЬКОГО 
Сергія Віталійовича 

– заступника начальника 14-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини Красилівського районного сектору 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області, капітана служби 
цивільного захисту 

 

“За внесок у розвиток молодіжного руху”: 

ВОЙТОВИЧ  
Дарину Петрівну 

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

 

ГАВРИЛЮК  
Вікторію Юріївну 

– професіонала з iнновацiйної дiяльностi комунального 
підприємства Нетiшинської міської ради “Агенція 
місцевого розвитку”

 

ОЛІХА 
Дениса Васильовича 

– голову громадської організації “Волочиська моло-
діжна рада” 

 

“За спортивні досягнення”: 

КОЛЕСНИКА 
Сергія Володимировича 

– майстра спорту України з важкої атлетики

 

ФЛОРЧУКА 
Костянтина Вадимовича 

– майстра спорту України з веслування на байдарках 
і каноє 

 

“За виробничі досягнення”: 

БАРВІНСЬКОГО 
Михайла Павловича 

– налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з про-
грамним керуванням Волочиського машинобудів-
ного заводу публічного акціонерного товариства 
“Мотор Січ”

 
 

  

2) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 
області та з нагоди 60-річчя від дня народження ПЕНЮШКЕВИЧА Сергія 
Адамовича, директора Департаменту фінансів обласної державної адміні-
страції; 

3) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 70-річчя від дня 
народження  БАСТРИЧЕВА Володимира Семеновича, заступника голови 
Хмельницької обласної ради організації ветеранів України, Почесного ветерана 
України, полковника у відставці, професора;  
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4) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, активну 
депутатську діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний 
розвиток області та з нагоди 60-річчя від дня народження ОЛУЙКА Віталія 
Миколайовича, професора, доктора наук з державного управління, директора 
Подільського інституту регіонального розвитку, члена Моніторингового Ко-
мітету Конгресу Ради Європи; 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий 
внесок у розвиток галузі охорони здоров’я області ХУДЕНКА Олександра 
Івановича, директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації; 

6) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, 
попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру ЧИЖА Сергія Володимировича, підполковника служби 
цивільного захисту, начальника Старокостянтинівського районного сектору 
Головного управління ДСНС України в області; 

7) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди 40-річчя від дня народження 

ЯНЧУК Наталію Віталіївну, головного спеціаліста загального відділу апарату 
обласної державної адміністрації; 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання служ-
бових обов’язків та з нагоди 35-річчя від дня народження ЛОБ Ольгу 
Василівну, головного спеціаліста відділу контролю апарату обласної державної 
адміністрації; 

 
2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-

ного подарунка кожному:  
1) за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у впровадження 

досягнень психології і передового психологічного досвіду та значні успіхи у 
професійній діяльності АРУТЮНЯНУ Роберту Оганесовичу, секретарю гро-
мадської організації “Всеукраїнське об’єднання “Центр розвитку людини”; 

2) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та 
пропаганду здорового способу життя: 

БЕХ-РОМАНЧУК  
Марині Олександрівні 

– заслуженому майстру спорту України з легкої атле-
тики 

 

КРУШИНСЬКОМУ  
Вадиму Вікторовичу 

– заслуженому тренеру України з легкої атлетики

 
 

  

3)  за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження ШЕВЧУК Олені 
Анатоліївні, начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення та 
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діловодства – головному бухгалтеру управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації; 

4) за вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти, еколого-нату-
ралістичної роботи учнівської молоді в закладах освіти області та з нагоди     
95-річчя юннатівського руху в Україні: 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ШЕПЕТІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ОБЛАСТІ; 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ “СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ”; 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ; 
5) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-

сок у справу реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, попе-
редження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру БРЕЗІЦЬКОМУ Олександру Леонідовичу, старшому сержанту 
служби цивільного захисту, пожежному-рятувальнику 12-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області; 

6) за активну громадянську позицію, забезпечення публічної безпеки і 
порядку, охорони прав і свобод людини ТУРЛУПІ Роману Георгійовичу, водію 
маршрутного таксі, м. Кам’янець-Подільський; 

7) за особисту мужність і самовідданість, проявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання війсь-
кового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові 
ДЄЄВУ Івану Анатолійовичу, військовослужбовцю військової частини А1788; 

8) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження: 
КАЛИНІ  
Ганні Іванівні 

– учасниці Другої світової війни, жительці с. Олеш-
ківці Хмельницького району 

 

ЦЕГЕЛЬНИК  
Ганні Максимівні  

– учасниці Другої світової війни, жительці с. Стуф-
чинці Хмельницького району 

 

 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


