
 
 
 
Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2021 році 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 жовтня 
2021 року № 730/2021-р “Про нову редакцію Положення про премію Хмель-
ницької обласної державної адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних 
сферах суспільного життя”, зареєстрованого у Центрально-Західному міжрегіо-
нальному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 22 жовтня 
2021 року за № 66/283, розглянувши пропозиції комісії з присудження премії 
обласної державної адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” (протоколи засідань від 10 грудня 2021 року № 1, від 
13 грудня 2021 року № 2): 

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

“За національно-патріотичне виховання громадян”: 
АНДРІЙЧУКУ 
Борису Володимировичу 

– вчителю фізичної культури Веселівської загально-
освітньої школи І-ІІ ступенів Красиліської міської 
ради Хмельницької області, керівнику громадської 
спілки “Молодіжний клуб військово-патріотичного 
виховання “Житниця Поділля” 

 

БЕЗДЄНЄЖНИХ 
Ользі Сергіївні

– педагогу-організатору вищого професійного учи-
лища № 25 м. Хмельницького 

 

МУЖИЧУКУ   
Максиму Миколайовичу 

– спеціалісту комунального закладу “Молодіжний 
центр”, голові благодійного фонду “Твори добро” 

“За розвиток місцевого самоврядування”: 
ЛОСЮ  
Валерію Володимировичу 

– заступнику Красилівського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, члену громад-
ської організації “Молодь за майбутнє” 
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ОСАДЧУКУ 
Іллі Олеговичу

– голові молодіжної ради при обласній держаній 
адміністрації 

“За наукову діяльність”: 
БОГАТИР 
Діані Сергіївні 

– учениці 11 класу Старокостянтинівського ліцею 
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 
області імені Михайла Семеновича Рудяка

 

ІВАНОВІЙ 
Роксолані Юріївні 

– доценту кафедри міжнародного та європейського 
права Хмельницького університету управління і права 
імені Леоніда Юзькова

 

ІЛЬЧИШИНУ 
Сергію Орестовичу 

– директору Волочиського історико-етнографічного 
музею Волочиської міської ради Хмельницької об-
ласті

 

НІЗЕВИЧ 
Альоні Сергіївні 

– вчителю математики і інформатики Балинського 
ліцею Смотрицької селищної ради Хмельницької 
області

 

ТРОФИМЕНКО  
Катерині Володимирівні 

– викладачу облікових дисциплін фахового Хмель-
ницького кооперативного коледжу Хмельницького 
кооперативного торгівельно-економічного інституту

“За культурно-мистецьку діяльність та творчі досягнення”: 
ЛАШКУ 
Іллі Володимировичу 

– асистенту кафедри образотворчого і декоративно-
прикладного мистецтва та реставрації творів мис-
тецтва Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка 

 

ШЕВЧУКУ 
Василю Миколайовичу 

– головному диригенту центру культури і дозвілля 
“Перлина” Красилівської міської ради Хмельницької 
області

“За популяризацію здорового способу життя та спортивну діяльність”: 
ШЛОПКО  
Тетяні Іванівні 

– студентці факультету фізичної культури Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, чемпіонці Європи серед жінок з пауерліф-
тингу

“За особисту мужність та відвагу”: 
ПАРАСКЕВИЧ 
Юлії Володимирівні 

– лікарю комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 
Хмельницької обласної ради 

 

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


