
 
 
 
Про нагородження Почесною гра-
мотою та Подякою обласної дер-
жавної адміністрації 

 
 

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, відповідно до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 01.07.2021 № 111/2021-р/к “Про відпустку 
голови обласної державної адміністрації Сергія ГАМАЛІЯ”: 

1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації із 
врученням цінного подарунка кожному: 

1) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особис-
тий внесок у реалізацію державної політики в галузі професійної освіти, навчання і 
виховання учнівської молоді, зміцнення матеріально-технічної бази Плужненського 
професійного аграрного ліцею та з нагоди 70-річчя від дня народження і 45-річчя 
від дня роботи в ліцеї ЛІСОВСЬКОГО Михайла Івановича, директора Плужнен-
ського професійного аграрного ліцею; 

2) за вагомий особистий внесок у реалізацію проєкту “Поліцейський 
офіцер громади” та створення безпечного середовища у громаді і належних 
умов праці для дільничних офіцерів поліції і поліцейських офіцерів громади та 
з нагоди відкриття чотирьох поліцейських станцій у селах Гулівці, Залужжя, 
Юрівка, Велика Боровиця Білогірської селищної територіальної громади: 

ГАБАТЕЛЯ 
Вадима Петровича 

– старосту старостинського округу № 6 Білогірської 
селищної ради 

 

ГОНЧАРУКА 
Михайла Ростиславовича 

– капітана поліції, поліцейського офіцера громади сек-
тору взаємодії з громадами відділу превенції Шепе-
тівського районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції в області

 

МУСІЮКА 
Сергія Васильовича 

– заступника голови Білогірської селищної ради 
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3) за вагомий особистий внесок у створення безпечного середовища у 
громаді і належних умов праці для дільничних офіцерів поліції і рятувальників 
та з нагоди відкриття “Центру безпеки громадян” у с. Гуків Гуківської сільської 
територіальної громади: 

БЛАЖКА 
Ігоря Антоновича 

– начальника сектору превенції відділу поліцейської 
діяльності № 1 Кам’янець-Подільського районного 
управління поліції Головного управління Національ-
ної поліції в області

 

ПАЛАМАРА  
Віталія Петровича 

– підполковника служби цивільного захисту, заступ-
ника начальника відділу запобігання надзвичайним 
ситуаціям Кам’янець-Подільського районного управ-
ління Головного Управління ДСНС України в області

   

4) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди відзначення Дня дільничного офіцера поліції, співробіт-
ників Головного управління Національної поліції в області: 
КІРИКА  
Юрія Миколайовича 

– старшого лейтенанта поліції, старшого дільничного 
офіцера поліції сектору поліцейської діяльності № 1 
відділення поліції № 3 Хмельницького районного 
управління поліції

 

ЧАБАНА 
Володимира В’ячеславовича 

– капітана поліції, старшого дільничного офіцера по-
ліції сектору превенції відділення поліції № 1 Кам’я-
нець-Подільського районного управління поліції 

  

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний осо-
бистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди Дня 
медичного працівника: 
АНТИМЕНЮК  
Тетяну Анатоліївну 

– завідувача, лікаря – загальної практики – сімейного 
лікаря амбулаторії загальної практики – сімейної 
медицини № 2 комунального некомерційного підпри-
ємства “Старокостянтинівський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги” Старокостянтинівської місь-
кої ради

 

БАКУЛУ  
Світлану Михайлівну 

– провідного спеціаліста відділу лікувально-профілак-
тичної допомоги населенню управління організації 
лікувально-профілактичної роботи та розвитку ме-
дичної допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації

 

БАЛИЦЬКОГО  
Віталія Вікторовича 

– завідувача відділенням проктології комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницька обласна 
лікарня” Хмельницької обласної ради 

 

БОГАТИРЬОВУ 
Вікторію Сергіївну 

– лейтенанта медичної служби, ординатора неврологіч-
ного відділення Хмельницького військового госпіталю 

 

БРИЛКО  
Іванну Володимирівну 

– сестру медичну старшу відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницький обласний протипухлинний 
центр” Хмельницької обласної ради 
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ВАСИЛЬЄВУ  
Яну Олегівну 

– завідувача підстанціями Хмельницької станції екстре-
ної медичної допомоги комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний центр екстре-
ної медичної допомоги та медицини катастроф” 
Хмельницької обласної ради 

 

ВОЛЬСЬКУ  
Ганну Василівну 

– завідувачку шостого відділення комунального неко-
мерційного підприємства “Хмельницький обласний 
заклад з надання психіатричної допомоги” Хмель-
ницької обласної ради

 

ДУБИЦЬКУ  
Тетяну Вікторівну 

– заступника директора з медичних питань комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницький 
обласний госпіталь ветеранів війни” Хмельницької 
обласної ради

 

ІВАНЦІВ  
Наталію Миколаївну 

– медичного директора комунального підприємства 
“Медичний стоматологічний центр” Хмельницької 
міської ради

 

КАЧАН  
Світлану Петрівну 

– лікаря-епідеміолога Красилівського лабораторного 
відділення Хмельницького районного відділу дер-
жавної установи “Хмельницький обласний лаборатор-
ний центр Міністерства охорони здоров’я України”

 

КІРАЩУК  
Валентину Миколаївну 

– завідувача, лікаря-терапевта терапевтичного відділен-
ня комунального некомерційного підприємства Неті-
шинської міської ради “Спеціалізована медико-сані-
тарна частина м. Нетішин”

 

КОВАЛІНСЬКУ  
Наталію Олександрівну 

– фельдшера з медицини невідкладних станів Славут-
ської підстанції Шепетівської станції екстреної ме-
дичної допомоги комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” Хмель-
ницької обласної ради

 

КОВАЛЬЧУК  
Оксану Володимирівну 

– сестру медичну операційну операційного блоку від-
ділення анестезіології та інтенсивної терапії кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельниць-
кий обласний протипухлинний центр” Хмельницької 
обласної ради

 

КОЗЮК  
Оксану Степанівну 

– лікаря-кардіолога кардіологічного відділення  комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницький 
обласний госпіталь ветеранів війни” Хмельницької 
обласної ради

 

КОЛОМІЙЦЯ  
Анатолія Миколайовича 

– головного лікаря (директора) комунального підпри-
ємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Волочиської міської ради

 

КОЛОМІЙЦЯ  
Олександра Володимировича

– лікаря-хірурга судинного комунального некомерцій-
ного підприємства “Хмельницька обласна лікарня” 
Хмельницької обласної ради 

 

КОНДРАТЮК  
Ірину Володимирівну 

– головного спеціаліста – міського педіатра управління 
охорони здоров’я Хмельницької міської ради 

 



4 
 

КОНОНЕНКА  
Миколу Володимировича 

– лікаря-кардіоревматолога дитячого педіатричного від-
ділення № 1 комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницька обласна дитяча лікарня” Хмель-
ницької обласної ради

 

КОРДАС  
Наталію Павлівну 

– лікаря-рентгенолога кабінету комп’ютерної томогра-
фії рентгенологічного відділення комунального неко-
мерційного підприємства “Хмельницький обласний 
протипухлинний центр” Хмельницької обласної ради

 

КУЦЕВОЛ 
Інну Михайлівну  

– лікаря загальної практики – сімейного лікаря Славут-
ської амбулаторії загальної практики – сімейної меди-
цини комунального підприємства “Славутський центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Славутської 
міської ради

 

ЛИТОВКУ  
Вікторію Олександрівну 

– завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної 
терапії обласного перинатального центру комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницька об-
ласна лікарня” Хмельницької обласної ради

 

МАГДЮК  
Юлію Степанівну 

– завідувача Кам’янець-Подільського районного відділу 
державної установи “Хмельницький обласний лабора-
торний центр Міністерства охорони здоров’я України”

 

МАЙДАНЮК 
Ірину Олександрівну 

– лікаря-терапевта терапевтичного відділення комуналь-
ного некомерційного підприємства “Летичівська багато-
профільна лікарня” Летичівської селищної ради

 

МАЛИЦЬКОГО 
Бориса Юрійовича 

– завідувача радіологічної лабораторії державної уста-
нови “Хмельницький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України” 

 

ОЛЕНКЕВИЧ  
Світлану Павлівну 

– медичного директора комунального підприємства 
“Хмельницький міський центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2” Хмельницької міської ради

 

ОМЕЛЬНИКОВУ  
Лідію Геннадіївну 

– сестру медичну відділення радіонуклідної діагнос-
тики комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний протипухлинний центр” 
Хмельницької обласної ради 

 

ОСТАШ  
Валентину Павлівну 

– сестру медичну процедурного кабінету відділення ново-
утворень голови та шиї комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний протипухлин-
ний центр” Хмельницької обласної ради 

 

ОЧЕРЕТЯНОГО  
Артема Петровича 

– провідного спеціаліста відділу післядипломної освіти, 
кадрового забезпечення управління фінансово-ресурс-
ного та кадрового забезпечення галузі Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації

 

ПЕРЕБЕЙНОСА  
Петра Леонардовича  

– завідувача кардіологічного відділення з палатою ін-
тенсивної терапії комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницький обласний серцево-судин-
ний центр” Хмельницької обласної ради 
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ПЕТРОВУ  
Світлану Вікторівну 

– виконуючу обов’язки завідуючої клініко-діагностич-
ної лабораторії комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний протитуберкульоз-
ний диспансер” Хмельницької обласної ради

 

ПОЛЯК  
Оксану Петрівну 

– лікаря-кардіолога кардіологічного відділення з пала-
тою інтенсивної терапії комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний серцево-судин-
ний центр” Хмельницької обласної ради 

 

ПРИТУЛЯК  
Ларису Вікторівну 

– заступника директора з акушерсько-гінекологіч-
ної допомоги комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницька обласна лікарня” Хмель-
ницької обласної ради

 

РУЙ  
Михайла Михайловича 

– лікаря-психіатра 11-го відділення комунального неко-
мерційного підприємства “Хмельницький обласний 
заклад з надання психіатричної допомоги” Хмель-
ницької обласної ради

 

СМІШКО  
Ольгу Михайлівну 

– лікаря-педіатра товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “АЛМ-Поділля” медичного центру “Марія”, 
м. Хмельницький

 

СМОРЖЕВСЬКУ  
Євдокію Василівну 

– сестру медичну педіатричного відділення новонарод-
жених та недоношених дітей комунального підпри-
ємства “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмель-
ницької міської ради

 

СОЛОМОНЧИК  
Наталію Володимирівну 

– лікаря-невролога дитячого консультативної поліклі-
ніки комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницька обласна дитяча лікарня” Хмельницької 
обласної ради

 

СТЕПАНЮК  
Людмилу Володимирівну 

– завідувача інсультним центром комунального неко-
мерційного підприємства “Хмельницька обласна лі-
карня” Хмельницької обласної ради 

 

СТЕФАНЧУКА  
Івана Стефановича 

– лікаря-терапевта терапевтичного відділення кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельниць-
кий обласний госпіталь ветеранів війни” Хмельницької 
обласної ради

 

СТРІЛЬЦЯ  
Андрія Петровича 

– головного спеціаліста відділу лікувально-профілак-
тичної допомоги населенню управління організації 
лікувально-профілактичної роботи та розвитку ме-
дичної допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації

 

СУВОРКОВУ  
Ольгу Павлівну 

– лікаря з променевої терапії відділення променевої 
терапії комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний протипухлинний центр” 
Хмельницької обласної ради 

 

ТЕРЛЕЦЬКУ  
Ларису Олександрівну 

– бухгалтера-касира комунального підприємства “Хмель-
ницький міський перинатальний центр” Хмельниць-
кої міської ради
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ЯРЕМОВУ  
Олесю Сергіївну 

– лікаря-невропатолога реабілітаційного відділення (від-
новного лікування хворих з захворюваннями і трав-
мами опорно-рухового апарату та центральної і пери-
феричної нервової системи) комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницький обласний госпі-
таль ветеранів війни” Хмельницької обласної ради

 

ЯРОСЛАВСЬКУ  
Тетяну Валеріївну 

– лікаря функціональної діагностики комунального  
некомерційного підприємства “Хмельницький облас-
ний серцево-судинний центр” Хмельницької обласної 
ради

   

6) за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання 
посадових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня державної служби: 
АЛЬЧИНСЬКОГО  
Михайла Сергійовича 

– начальника служби у справах дітей Кам’янець-
Подільської районної державної адміністрації 

 

АРХІПОВИЧ 
Тетяну Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу аналітики та комуні-
кацій управління інформаційної діяльності та аналі-
тики Департаменту інформаційної діяльності,  куль-
тури, національностей та релігій обласної державної 
держадміністрації

 

БАРАКОВЕЦЬКУ  
Ладу Миколаївну 

– начальника відділу роботи з персоналом управління 
персоналом Головного управління Держгеокадастру в 
області

 

ГАВРИЩУК  
Ірину Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу забезпечення збереже-
ності документів Державного архіву Хмельницької 
області

 

ДАНІЛОВУ  
Наталію Анатоліївну 

– головного спеціаліста сектору режимно-секретної та 
мобілізаційної роботи апарату Кам’янець-Подільської 
районної державної адміністрації 

 

ЗВАРИЧА  
Юрія Борисовича 

– головного державного інспектора відділу нагляду в 
будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку 
Управління Держпраці в області 

 

ЗДОРОВИК  
Лілію Валеріївну 

– головного спеціаліста відділу зведеного бюджету та 
міжбюджетних відносин Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації 

 

КОЛОМІЄЦЬ  
Тетяну Леонідівну 

– головного спеціаліста – бухгалтера відділу фінансово-
господарського та правового забезпечення Департаменту 
розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації

 

НІГЛОВСЬКУ  
Аллу Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу з питань персоналу та 
нагород апарату обласної державної адміністрації 

 

ОСТАПЧУКА  
Василя Володимировича

– начальника управління інфраструктури обласної дер-
жавної адміністрації 

 

ПАЛАМАР  
Анастасію Олександрівну 

– головного спеціаліста відділу прогнозування та 
економічного розвитку управління економічного та 
інвестиційного розвитку Департаменту економічного 
розвитку обласної державної адміністрації 
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ПЛАЩОВОГО  
Миколу Миколайовича 

– начальника відділу оперативного чергування та забез-
печення централізованого оповіщення управління з 
питань цивільного захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації 

 

СЕРДЮК  
Ванду Святославівну 

– начальника навчально-консультативного відділу управ-
ління інвестиційної та дорадчої діяльності Департа-
менту розвитку промисловості та агропромислового 
комплексу обласної державної адміністрації

 

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську 
позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста 
Шепетівка та з нагоди Дня міста: 

ВЕСЕЛКОВУ 
Галину Петрівну 

– голову Шепетівської міської громадської організації 
“Шепетівська спілка підприємців” 

 

СИВОПЛЯС 
Олену Володимирівну 

– вчителя іноземної мови Шепетівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. М. Островського 

   

8) за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток митної справи та з 
нагоди Дня митника України БУРДЕНЮКА Миколу Васильовича, головного 
державного інспектора відділу інфраструктури, держмайна та господарської 
діяльності Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпе-
чення Держмитслужби; 

9) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади і місцевого 
самоврядування Летичівщини, вагомий особистий внесок у розвиток району, 
становлення ветеранського руху, соціального захисту пенсіонерів і людей похи-
лого віку, патріотичне виховання молоді та з нагоди 80-річчя від дня народ-
ження ЧЕКЕРДУ Галину Петрівну, голову ради організації ветеранів Летичів-
ської і Меджибізької територіальних громад, члена ради Хмельницької облас-
ної організації ветеранів України, Почесного ветерана України; 

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток кооперативного господарства та з нагоди Міжнародного дня 
кооперації: 

КОРЖАНІВСЬКУ 
Валентину Анатоліївну 

– директора Плужненського кооперативного підприємства 
Ізяславського районного споживчого товариства 

 

КУЦИКА  
Василя Івановича 

– директора Улашанівського кооперативного підприємства 
Славутського районного споживчого товариства 

 

КУЧЕРУК  
Надію Іванівну 

– старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі 
та логістики Хмельницького кооперативного торго-
вельно-економічного інституту 

 

ТИМЧИШИНА  
Миколу Володимировича

– голову правління Дунаєвецького районного спожив-
чого товариства 

 

ФІЛІПЧУКА  
Віктора Ростиславовича

– голову правління Спілки споживчих товариств Хмель-
ницької області 
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ХАУРДІНОВУ  
Антоніну Михайлівну 

– головного бухгалтера правління Городоцького район-
ного споживчого товариства 

   

11) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України: 

ОСОБОВИЙ СКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ “ЛІСОГРИНІВЕЦЬКА 
МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА-АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА” 

(КЕРІВНИК – КРИВЕНКО БОРИС ГРИГОРОВИЧ); 

ОСОБОВИЙ СКЛАД МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ КОМАНДИ СЕЛА ГУМЕНЦІ 
(КЕРІВНИК – ВИСОЧАНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ); 

ОСОБОВИЙ СКЛАД БЕРЕЗДІВСЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 
(КЕРІВНИК – КАЛАШНІКОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ); 

ЗРАЗКОВИЙ ХУДОЖНІЙ КОЛЕКТИВ ТЕАТРУ-СТУДІЇ СУЧАСНОГО 
ТАНЦЮ “АБРА” (КЕРІВНИК ПАШИНСЬКА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА); 

КОМАНДУ КВК “ТРИ ТОВСТУНИ”, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ; 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА; 

АТАМАНЮКА  
Ростислава Валерійовича

– лейтенанта, начальника групи імітаційного моделю-
вання школи саперів військової частини А2641 

 

БАБІЯ  
Богдана Андрійовича 

– підполковника, начальника школи саперів військової 
частини А2641 

 

БАЛІЦЬКОГО  
Сергія Васильовича 

– старшого лейтенанта поліції, інспектора взводу № 1 
роти тактико-оперативного реагування управління 
патрульної поліції у Хмельницькій області Департа-
менту патрульної поліції Національної поліції України

 

БЄЛІКОВА  
Володимира Сергійовича 

– старшину, кінолога кінологічного взводу військової 
частини 3053 Західного оперативно-територіального 
об’єднання Національної гвардії України 

 

ВАСИЛЕНКО  
Олену Миколаївну 

– прокурора Хмельницької окружної прокуратури 
Хмельницької області 

 

ВІТКОВСЬКУ  
Сніжану Василівну 

– лікаря-патологоанатома відділення гістологічних до-
сліджень комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний патологоанатомічний центр”

 

ВУСАТЮКА  
Андрія Олеговича 

– капрала поліції, поліцейського взводу № 1 роти № 3 
батальйону управління патрульної поліції у Хмельниць-
кій області Департаменту патрульної поліції Національ-
ної поліції України

 

ГАНЗЮК  
Христину Андріївну 

– дослідницю, переможницю міжнародних та всеукраїн-
ських конкурсів, колишню юннатку Хмельницького 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді

 

ЗАЙЦЯ 
Романа Васильовича 

– бухгалтера фінансового відділу державної установи 
“Хмельницький слідчий ізолятор” 
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КУХАРУК  
Вікторію Сергіївну 

– головного державного інспектора відділу з питань до-
держання законодавства про працю, зайнятість та інших 
нормативно-правових актів Управління Держпраці в 
області

 

ЛУЦИШИНА  
Віктора Володимировича 

– майора поліції, старшого інспектора з особливих доручень 
– чергового чергової частини управління організаційно-
аналітичного забезпечення та оперативного реагування 
Головного управління Національної поліції в області

 

МАТВІЙЧУКА  
Віктора Леонідовича 

– начальника Шепетівського районного управління Голов-
ного управління ДСНС України в області 

 

МЕВШУ  
Вадима В’ячеславовича 

– молодшого лейтенанта поліції, поліцейського взводу 
№ 2 роти тактико-оперативного реагування управлін-
ня патрульної поліції в Хмельницькій області Депар-
таменту патрульної поліції

 

МЕДВЕДЄВУ 
Світлану Володимирівну

– депутата Славутської міської ради 

 

МЕЛЬНИК  
Вікторію Петрівну 

– лікаря-патологоанатома відділення гістологічних до-
сліджень комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний патологоанатомічний центр”

 

МЕЛЬНИКА  
Віталія Васильовича 

– начальника Кам’янець-Подільського районного управ-
ління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області

 

МІЩЕНКО  
Катерину Сергіївну 

– патологоанатома відділення гістологічних досліджень 
комунального некомерційного підприємства “Хмель-
ницький обласний патологоанатомічний центр”

 

ПАВЛИШИНА  
Володимира Ігоровича 

– прокурора відділу організації і забезпечення підтримання 
публічного обвинувачення в суді Хмельницької обласної 
прокуратури

 

ПАЛАМАРА 
Віталія Петровича 

– заступника начальника відділу запобігання надзвичайних 
ситуацій Кам’янець-Подільського районного управління 
Головного управління ДСНС України в області

 

ПЕЛЮХ 
Олену Сергіївну 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду 

 

ПОДВОРНОГО  
Дмитра Вікторовича 

– капітана поліції, старшого юрисконсульта сектору 
правового забезпечення управління патрульної поліції в 
Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції

 

ПОЛІЩУК  
Ганну Володимирівну 

– рядову служби цивільного захисту, диспетчера караулу 
18-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го дер-
жавного пожежно-рятувального загону Головного управ-
ління ДСНС України в області 

 

ПУСТОВАЛОВА  
Сергія Володимировича

– майора, викладача циклової комісії військово-технічних 
дисциплін навчального центру військової частини А2641 

 

СЕМЕЛЮКА  
Дмитра Миколайовича 

– капітана поліції, заступника начальника відділу полі-
ції № 1 – начальника сектору кримінальної поліції 
Хмельницького районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції в області 
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СОБЛОВОГО  
Євгенія Володимировича 

– лейтенанта, помічника начальника штабу з кадрів та 
стройової частини військової частини А0480 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

ТЕННО 
Людвіга Людвіговича 

– капітана медичної служби, начальника кабінету гемо-
сорбції Хмельницького військового госпіталю 

 

ТКАЧУКА  
Олега Миколайовича 

– капітана поліції, поліцейського офіцера громади сектору 
взаємодії з громадами відділу превенції Шепетівського 
районного управління поліції Головного управління 
Національної поліції в області

 

ХОПТОВУ  
Валентину Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної 
середньої, спеціальної освіти та інклюзивного навчання 
управління освіти і науки Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації

 

ЧУБЕНКА  
Анатолія Васильовича 

– начальника Шепетівського районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції в області 

 

ШКІНДЮКА  
Василя Івановича 

– начальника Кам’янець-Подільського районного управ-
ління поліції Головного управління Національної поліції 
в області

 

ШТАНЬКО  
Аліну Ярославівну 

– сержанта поліції, поліцейського взводу № 1 роти № 1 
батальйону управління патрульної поліції в Хмель-
ницькій області Департаменту патрульної поліції

 

12) за багаторічну віддану службу в органах внутрішніх справ України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток експертної 
служби області та з нагоди Дня Експертної служби МВС України, співробіт-
ників Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України: 

 

ДОНЧЕНКА  
Дмитра Ілліча 

– завідувача сектору дослідження наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від-
ділу досліджень матеріалів, речовин і виробів

 

СЛАЩУКА  
Віктора Олександровича

– судового експерта відділу комп’ютерно-технічних та 
телекомунікаційних досліджень 

   

13) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 
і виховання офіцерських кадрів, військовослужбовців Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: 

 

ГАПОНОВУ  
Оксану Анатоліївну 

– старшого прапорщика, відповідального виконавця (із 
забезпечення доступу до публічної інформації та роботи 
зі зверненнями) відділення контролю та документального 
забезпечення відділу організаційно-мобілізаційної робо-
ти, контролю та планування

 

ДЕМЧИК  
Надію Петрівну 

– старшого лейтенанта юстиції, викладача кафедри 
адміністративної діяльності факультету правоохорон-
ної діяльності
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ТРОБЮКА  
Віктора Івановича 

– полковника, начальника кафедри вогневої та тактико-
спеціальної підготовки факультету безпеки державного 
кордону

 

ФЕДИКА  
Андрія Олександровича 

– підполковника, старшого викладача кафедри психології, 
педагогіки та соціально-економічних дисциплін факуль-
тету забезпечення оперативно-службової діяльності

   

14) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди Дня Національної поліції України: 

 

БЕСПАЛОГО 
Ігоря Володимировича 

– заступника начальника Кам’янець-Подільського район-
ного управління Головного управління Національної 
поліції в області

 

ДАНЮКА  
Олександра Олександровича

– старшого лейтенанта поліції, інспектора взводу № 1 роти 
тактико-оперативного реагування управління патрульної 
поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України 

 

ІГНАТЬЄВУ  
Світлану Валентинівну 

– старшого лейтенанта поліції, старшого інспектора відділу 
кадрового забезпечення управління патрульної поліції в 
Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України

 

КИРИЛЮКА  
Сергія Дмитровича 

– майора поліції, інспектора сектору організаційного за-
безпечення діяльності місць тимчасового тримання 
Головного управління Національної поліції в області

 

КОВТУНЯКА  
Андрія Ігоровича 

– лейтенанта поліції, поліцейського взводу № 1 роти так-
тико-оперативного реагування управління патрульної 
поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України 

 

КУЦАКА  
Артема Миколайовича 

– полковника поліції, начальника управління карного роз-
шуку Головного управління Національної поліції в об-
ласті

 

ПІДЛІСНОГО  
Віктора В’ячеславовича 

– заступника начальника управління – начальника слідства 
Кам’янець-Подільського районного управління Голов-
ного управління Національної поліції в області

 

СТАДНІКА  
Олександра Васильовича 

– майора поліції, начальника управління кримінального 
аналізу Головного управління Національної поліції в 
області

   

15) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня податківця України, працівників Голов-
ного управління ДПС у Хмельницькій області: 

 

ГРИНЕВИЧ  
Наталію Григорівну 

– начальника управління з питань виявлення та опрацю-
вання податкових ризиків 

 

НЕГОДУ  
Ірину Вікторівну 

– старшого державного ревізора-інспектора Шепетівського 
відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення 
камеральних перевірок управління податкового адміні-
стрування фізичних осіб
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ОРЛОВСЬКУ  
Вікторію Василівну 

– начальника відділу координації та моніторингу доходів 
бюджету 

 

ПАЛАМАРЧУК  
Ларису Іванівну 

– головного державного ревізора-інспектора Кам’янець-
Подільського відділу податків і зборів з фізичних осіб та 
проведення камеральних перевірок управління податко-
вого адміністрування фізичних осіб 

 

РУДУ  
Лесю Олександрівну 

– головного державного ревізора-інспектора Хмельниць-
кого відділу податків і зборів з фізичних осіб та прове-
дення камеральних перевірок управління податкового 
адміністрування фізичних осіб 

 

ФІТЬКАЛ  
Світлану Іванівну 

– начальника управління податкового адміністрування 
фізичних осіб 

   

16) за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну наукову працю, 
вагомий особистий внесок у навчання і виховання студентської молоді, підго-
товку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 20-річчя від дня створення 
кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмель-
ницького національного університету РУДНІЧЕНКА Євгенія Миколайовича, 
професора кафедри, доктора економічних наук; 

17) за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців аграрного сектору 
економіки, вдосконалення освітньої, науково-дослідної діяльності коледжу, 
високий професіоналізм та з нагоди 90-річчя від дня заснування Новоушиць-
кого коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету 
ІВАСИК Мирославу Володимирівну, директора відокремленого структурного 
підрозділу “Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету”; 

18) за сумлінну працю, високий професіоналізм та зразкове виконання 
службових обов’язків ПАСТУХ Людмилу Василівну, старшого викладача ка-
федри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

19) за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня архітек-
тури України ЗАЛУЦЬКОГО Віталія Олександровича, архітектора приватного 
підприємства “Проєкт-Менас”, члена Хмельницької обласної організації Націо-
нальної спілки архітекторів України, м. Кам’янець-Подільський; 

20) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди відзначення Дня створення підрозділів реагування пат-
рульної поліції на Хмельниччині, співробітників Головного управління Націо-
нальної поліції в області: 

 

ГОЛУБАТОГО  
Віталія Анатолійовича 

– капітана поліції, інспектора сектору реагування пат-
рульної поліції відділення поліцейської діяльності № 1 
Кам’янець-Подільського районного управління поліції

 

КАШЕВАРА  
Дениса Володимировича 

– старшого лейтенанта поліції, інспектора сектору реагу-
вання патрульної поліції відділу поліцейської діяль-
ності № 2 Шепетівського районного управління поліції
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2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

1) за вагомий внесок у справу ліквідації наслідків медико-біологічної над-
звичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поши-
ренням коронавірусної хвороби COVID-19, активну благодійну і волонтерську 
діяльність, пов’язану із наданням транспорту для перевезення медичного кисню 
на територію Хмельницької області, ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИ-
ЄМСТВА “ELME MESSER GAAS”, м. Дніпро; 

2) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди відзначення Дня дільничного офіцера поліції, співробіт-
никам Головного управління Національної поліції в області: 

СТАНІСЛАВ  
Діані Олександрівні 

– лейтенанту поліції, дільничному офіцеру поліції сектору 
превенції відділу поліції № 3 Хмельницького районного 
управління поліції

 

ФАЙДЕВИЧУ  
Андрію Юрійовичу 

– старшому лейтенанту поліції, дільничному офіцеру 
поліції сектору превенції відділу поліцейської діяльності 
№ 2 Хмельницького районного управління поліції

   

3) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди 
Дня медичного працівника: 

БАРАНОВУ  
Володимиру Кириловичу 

– лікарю з медицини невідкладних станів Хмельницької 
станції екстреної медичної допомоги комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький облас-
ний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” Хмельницької обласної ради 

 

БІЛОКІНЬ 
Ларисі Дмитрівні 

– медичному реєстратору Хмельницької обласної меди-
ко-соціальної експертної комісії комунального закладу 
охорони здоров’я “Хмельницький обласний центр ме-
дико-соціальної експертизи” Хмельницької обласної ради

 

БУЧИНСЬКІЙ  
Віті Анатоліївні 

– фельдшеру з медицини невідкладних станів Гвардій-
ського пункту Хмельницької станції екстреної медичної 
допомоги комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф” Хмельницької об-
ласної ради

 

ВЕРЕМЮК  
Ларисі Петрівні 

– працівнику з господарської діяльності відділення 
кардіохірургії комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний серцево-судинний 
центр” Хмельницької обласної ради 

 

ГАБІНЕТУ  
Віталію Дмитровичу 

– лікарю-ортопеду-травматологу комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницька обласна лікарня” 
Хмельницької обласної ради
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ГАЛАТ  
Надії Іванівні 

– фельдшеру з медицини невідкладних станів Понін-
ківського пункту Полонської підстанції Шепетівської 
станції екстреної медичної допомоги комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький облас-
ний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” Хмельницької обласної ради 

 

ЖИЛКУ  
Олександру Львовичу 

– лікарю-акушер-гінекологу товариства з обмеженою 
відповідальністю “АЛМ-Поділля” медичного центру 
“Марія”, м. Хмельницький

 

ЗАТВОРНІЦЬКОМУ  
Сергію Михайловичу 

– лікарю-анестезіологу дитячого реанімаційно-консульта-
тивного центру комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницька обласна дитяча лікарня” 
Хмельницької обласної ради

 

ІВАНІВ  
Юлії Анатоліївні 

– сестрі медичній процедурній сьомого відділення кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельницький 
обласний заклад з надання психіатричної допомоги” 
Хмельницької обласної ради

 

КАДЕНКУ  
Олегу Анатолійовичу 

– директору комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний дерматовенерологічний центр” 
Хмельницької обласної ради

 

КОСТЮК  
Тетяні Іванівні 

– фельдшеру-лаборанту лабораторії особливо-небезпеч-
них інфекцій державної установи “Хмельницький об-
ласний лабораторний центр Міністерства охорони здо-
ров’я України”

 

ЛАНЦЮ  
Андрію Івановичу 

– лікарю-анестезіологу відділення анестезіології та інтен-
сивної терапії комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний госпіталь ветеранів 
війни” Хмельницької обласної ради 

 

ЛИПОВЕЦЬКІЙ  
Любові Василівні  

– завідувачці п’ятого відділення комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницький обласний заклад 
з надання психіатричної допомоги” Хмельницької об-
ласної ради

 

ПЕЧЕНОЗІ  
Олені Миколаївні 

– завідувачу клініко-діагностичної лабораторії комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницька об-
ласна дитяча лікарня” Хмельницької обласної ради

 

ПОПОВІЙ  
Олені Миколаївні 

– фельдшеру з медицини невідкладних станів Кам’янець-
Подільської станції екстреної медичної допомоги ко-
мунального некомерційного підприємства “Хмельниць-
кий обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” Хмельницької обласної ради

 

СТУПНІЦЬКІЙ  
Дарині Русланівні  

– сестрі медичній стаціонару відділення інвазивної 
кардіології та інтервенційної радіології № 1 комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницький об-
ласний серцево-судинний центр” Хмельницької облас-
ної ради

 

СУХОДОЛІ  
Сергію Анатолійовичу 

– лікарю-хірургу комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької 
обласної ради
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ТАЛАВЕРІ  
Світлані Василівні 

– лікарю-неврологу, голові Шепетівської міжрайонної 
медико-соціальної експертної комісії комунального 
закладу охорони здоров’я “Хмельницький обласний 
центр медико-соціальної експертизи” Хмельницької 
обласної ради

 

ТАРАСЕК  
Вероніці Адамівні  

– сестрі медичній старшій педіатричного відділення № 3 
комунального некомерційного підприємства “Хмель-
ницька обласна дитяча лікарня” Хмельницької обласної 
ради

 

ЦІЛІНСЬКІЙ  
Лесі Іванівні 

– сестрі медичній старшій відділення паліативної допо-
моги комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 
Хмельницької обласної ради

 

ШАВАРСЬКІЙ  
Лесі Василівні 

– помічнику лікаря-епідеміолога Деражнянського лабора-
торного відділення Хмельницького районного відділу 
державної установи “Хмельницький обласний лабора-
торний центр Міністерства охорони здоров’я України” 

 

ШАЛАВІНСЬКОМУ  
Миколі Петровичу 

– лікарю-анестезіологу палати інтенсивної терапії відді-
лення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології 
№ 1 комунального некомерційного підприємства “Хмель-
ницький обласний серцево-судинний центр” Хмель-
ницької обласної ради

 

ШЕВЧЕНКО  
Ірині Миколаївні 

– лікарю-вірусологу вірусологічної лабораторії державної 
установи “Хмельницький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України” 

 

ШЕРШУН  
Світлані Анатоліївні 

– лікарю-наркологу восьмого відділення комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький облас-
ний заклад з надання психіатричної допомоги” Хмель-
ницької обласної ради

 

4) за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання 
посадових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня державної служби: 

 

БУРЦІ  
Наталії Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу фінансового аналізу, 
регуляторної політики та підприємництва управління 
розвитку споживчого ринку, підприємництва та фі-
нансового аналізу Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації 

 

ВОРОНЮКУ  
Валентину Юрійовичу 

– головному спеціалісту загального відділу апарату Ка-
м’янець-Подільської районної державної адміністрації 

 

ДРУГАК  
Юлії Віталіївні  

– головному спеціалісту – бухгалтеру управління інфра-
структури обласної державної адміністрації 

 

ІВАНОВІЙ  
Аліні Григорівні 

– головному спеціалісту відділу формування Національ-
ного архівного фонду та діловодства Державного архіву 
Хмельницької області

 

КАЗЄВІЙ 
Наталії Олександрівні 

– головному спеціалісту сектору роботи з експертами 
Управління Державної служби якості освіти в області 
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МАЗУР  
Ніні Антонівні 

– головному спеціалісту відділу фінансів галузей ви-
робничої сфери Департаменту фінансів обласної дер-
жавної адміністрації

 

МАЗУРУ  
Віктору Антоновичу 

– провідному спеціалісту відділу у Хмельницькому районі 
Головного управління Держгеокадастру в області 

 

МИКИТЮКУ  
Віктору Вікторовичу 

– головному державному інспектору відділу нагляду в 
агропромисловому комплексі та соціально-культурній 
сфері Управління Держпраці в області 

 

НАЗАРОВУ  
Віктору Анатолійовичу 

– головному державному інспектору відділу нагляду на 
виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управ-
ління Держпраці в області

 

ОВІДЬКУ  
Віктору Миколайовичу 

– начальнику відділу планування та організації заходів 
цивільного захисту управління з питань цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації

 

ОГОЙКО  
Людмилі Петрівні 

– головному державному інспектору відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та 
інших нормативно-правових актів Управління Держ-
праці в області

 

ПАПУЗІ 
Людмилі Олександрівні 

– головному спеціалісту відділу цифровізації та туризму 
управління цифрової трансформації, курортів і туризму 
Департаменту інформаційної діяльності, культури, на-
ціональностей та релігій обласної державної адміні-
страції

 

ПРОСЯНІЙ  
Тетяні Іванівні 

– головному спеціалісту відділу інформаційної діяль-
ності, цифрового розвитку та організації надання адмі-
ністративних послуг Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації

 

ФЕРЕНЧУК  
Оксані Іванівні 

– головному спеціалісту відділу будівництва та розвитку 
території управління розвитку громад та будівництва 
Департаменту розвитку громад, будівництва та жит-
лово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації

   

5) за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток митної справи та з 
нагоди Дня митника України ГРАБОВСЬКОМУ Владиславу Віталійовичу, 
головному державному інспектору-кінологу відділу кінологічного та ветери-
нарного забезпечення Управління кінологічного забезпечення Департаменту 
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби; 

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання поса-
дових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України: 

АТАМАНЧУКУ  
Дмитру Анатолійовичу 

– заступнику директора приватного підприємства “АВС-
АГРО”, м. Кам’янець-Подільський 

 

БАШЛАЧЬОВІЙ  
Оксані Олександрівні 

– головному бухгалтеру комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний патологоанато-
мічний центр”
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БОЯРСЬКІЙ  
Ользі Вікторівні 

– заступнику начальника відділу матеріального обліку 
управління фінансового забезпечення та бухгалтер-
ського обліку Головного управління Національної по-
ліції в області

 

БУРЛАКОВІЙ  
Наталії Володимирівні 

– головному лаборанту комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний патологоанато-
мічний центр”

 

ДУШИНКІВСЬКОМУ  
Михайлу Сергійовичу 

– головному державному інспектору відділу з питань 
експертизи умов праці Управління Держпраці в області 

 

КОЗЮРУ  
Андрію Ростиславовичу

– генеральному директору Хмельницької атомної електро-
станції 

 

КОШЕВАТОМУ  
Михайлу Михайловичу 

– старшому солдату, саперу відділення загороджень 
взводу загороджень інженерно-саперної роти військової 
частини А3631 безпосереднього підпорядкування війсь-
ковій частині А2738

 

КРУКУ  
Віталію Миколайовичу 

– солдату, стрільцю 2-го відділення 2-го стрілецького 
взводу 2-ї стрілецької роти військової частини 3053 
Західного оперативно-територіального об’єднання На-
ціональної гвардії України

 

ЛАЗОРУ  
Роману Володимировичу 

– солдату, механіку-водію відділення дорожньої техніки 
інженерно-дорожнього взводу інженерно-технічної роти 
військової частини А4568 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738 

 

ЛИСИК  
Аллі Андріївні 

– прибиральниці службових приміщень відділу фінансо-
во-господарського забезпечення та діловодства управ-
ління з питань цивільного захисту населення обласної 
державної адміністрації

 

МАРИНЯКУ  
Володимиру Івановичу 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, по-
жежному-рятувальнику караулу 22-ї державної пожеж-
но-рятувальної частини 4-го державного пожежно-
рятувального загону Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в області

 

МЕЛЬНИК  
Вікторії Олександрівні 

– головному державному інспектору відділу з питань 
експертизи умов праці Управління Держпраці в області 

 

МИХАЙЛОВСЬКОМУ 
В’ячеславу Казимировичу 

– старшині, начальнику складу роти матеріально-техніч-
ного забезпечення та ремонту батальйону забезпечення 
військової частини А2641

 

МОСКАЛЮ  
Юрію Миколайовичу 

– прапорщику, старшині полігону військової частини 
А2641 

 

НАКОНЕЧНІЙ  
Альоні Олегівні 

– головному спеціалісту відділу інституційного аудиту 
Управління Державної служби якості освіти в області 

 

ПАВЛУНИК 
Альоні Володимирівні 

– головному спеціалісту відділу інституційного аудиту 
Управління Державної служби якості освіти в області 

 

ПЕТРОВСЬКІЙ  
Світлані Володимирівні

– заступнику директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “Аква-Родос”, м. Славута 
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ПОСТОВОМУ  
Володимиру Іллічу 

– голові правління Кам’янець-Подільського приватного 
акціонерного товариства “ГІПСОВИК”, м. Кам’янець-
Подільський

 

РИБАЧУК  
Олені Григорівні 

– прокурору відділу представництва інтересів держави з 
питань земельних відносин та у сфері охорони нав-
колишнього природного середовища управління пред-
ставництва інтересів держави в суді Хмельницької 
обласної прокуратури

 

РОЖИКУ  
Павлу Леонідовичу 

– старшому солдату, старшому стрільцю 1-го відділення 
2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової 
частини 3053 Західного оперативно-територіального 
об’єднання Національної гвардії України 

 

РОЗДОБУДЬКУ  
Миколі Васильовичу 

– лейтенанту поліції, слідчому відділення розслідування 
злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого 
відділу Хмельницького районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції в області

 

САВУ  
Руслану Анатолійовичу 

– генеральному директору товариства з обмеженою від-
повідальністю “Понінківська картонно-паперова фаб-
рика “Україна”

 

ШЕВЧУК  
Валентині Петрівні 

– діловоду відділу фінансово-господарського забезпе-
чення та діловодства управління з питань цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації

 

ШМЕРКУ 
Євгену Йосиповичу 

– старшому прапорщику внутрішньої служби, старшому 
по корпусу відділу режиму і охорони державної 
установи “Хмельницький слідчий ізолятор”

 

ЮХИМЧУК  
Мирославі Олександрівні

– прокурору відділу захисту інтересів дітей та протидії 
насильству Хмельницької обласної прокуратури 

 

7) за багаторічну віддану службу в органах внутрішніх справ України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток експертної 
служби області та з нагоди Дня Експертної служби МВС України КЛИМЧУК 
Тетяні Василівні, провідному бухгалтеру бухгалтерії Хмельницького науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. 

8) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди Дня Національної поліції України: 

 

КІРІЛКОВУ  
Олексію Анатолійовичу 

– капітану поліції, начальнику сектору водної поліції 
відділу реагування патрульної поліції Кам’янець-
Подільського районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції в області 

 

КОВАЛЬЧУКУ  
Дмитру Івановичу 

– сержанту поліції, поліцейському взводу № 2 роти № 1 
батальйону управління патрульної поліції у Хмель-
ницькій області Департаменту патрульної поліції Націо-
нальної поліції України
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КОРЖИКУ  
Олександру Олександровичу 

– старшому лейтенанту поліції, інспектору-черговому 
чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 
відділу поліції № 1 Хмельницького районного управ-
ління поліції Головного управління Національної 
поліції в області

 

ХІМІЧУ  
Сергію Юрійовичу 

– молодшому лейтенанту поліції, поліцейському взводу № 2 
роти № 4 батальйону управління патрульної поліції у 
Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України 

   

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання посадових обов’язків та з нагоди 90-річчя від дня заснування Ново-
ушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету 
ГУЦОЛ Валентині Василівні, головному бухгалтеру відокремленого структур-
ного підрозділу “Новоушицький фаховий коледж Подільського державного 
аграрно-технічного університету”; 

10) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди відзначення Дня створення підрозділів реагування 
патрульної поліції на Хмельниччині, співробітникам Головного управління 
Національної поліції в області: 

 

КІШКАНЬОВУ  
Сергію Олександровичу 

– старшому лейтенанту поліції, інспектору з реагування 
патрульної поліції сектору поліцейської діяльності № 1 
Шепетівського районного управління поліції

 

ОЛІЙНИКУ  
Андрію Ігоровичу 

– лейтенанту поліції, інспектору сектору реагування 
патрульної поліції відділу поліції № 2 Хмельницького 
районного управління поліції 

 

 
 
Перший заступник  
голови адміністрації                Сергій ТЮРІН 


