
 
 
 
Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2022 році 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, указів Прези-
дента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про ведення воєнного стану в 
Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, 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 в Головному територіаль-
ному управлінні юстиції в області 17 червня 2010 року за № 65/1528 (у редакції 
розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2022 року 
№ 522/2022-р, зареєстрованого у Центрально-Західному міжрегіональному управ-
лінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 14 грудня 2022 року за № 49/352), 
розглянувши пропозиції комісії з присудження премії обласної державної 
адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” 
(протокол засідання від 19 грудня 2022 року № 1): 

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

“За національно-патріотичне виховання громадян”: 
ГАЛЕЦЬКІЙ 
Олені Володимирівні 

– керівнику гуртків Кам’янець-Подільського позашкіль-
ного навчально-виховного об’єднання 

 

КРИЖАНІВСЬКОМУ 
Богдану Руслановичу 

– студенту Хмельницького університету економіки і 
підприємництва, голові правління громадської органі-
зації “ДОБРОВОЛЕЦЬ.ЮА” 

 

РУДЕНЬКІЙ 
Марії Сергіївні

– учениці Хмельницької середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 21 
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“За внесок у розвиток молодіжного руху”: 
БУРБЕНКО 
Олександрі Олексіївні 

– студентці Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка 

 

ГЛІБЦІ 
Олександру Олександровичу

– студенту навчально-реабілітаційного закладу вищої 
освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” 

 

ІВАНОВСЬКІЙ 
Єлизаветі Дмитрівні 

– студентці Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова 

   

“За наукову діяльність”: 
ПАВЛОВІЙ 
Ользі Олександрівні 

– старшому викладачу кафедри комп’ютерної інженерії 
та інформаційних систем Хмельницького національ-
ного університету

   

“За культурно-мистецьку діяльність та творчі досягнення”: 
КРИЖАНІВСЬКІЙ  
Іванні Анатоліївні 

– головному балетмейстеру Центру культури і дозвілля 
“Перлина” Красилівської міської ради 

   

“За популяризацію здорового способу життя та спортивну діяльність”: 
НОВОЧЕНКУ 
Володимиру Валентиновичу

– вчителю фізичної культури Віньковецького ліцею 
Віньковецької селищної ради Хмельницької області 

   

“За особисту мужність та відвагу”: 
БАЛЮХУ 
Михайлу Петровичу 

– начальнику караулу 14 державної пожежно-рятуваль-
ної частини ГУ ДСНС України у Хмельницькій облас-
ті, старшому лейтенанту служби цивільного захисту

 

КОЛБАСОВУ 
Любомиру Леонідовичу 

– викладачу класу гітари Кам’янець-Подільського ліцею 
№ 9 імені А.М. Трояна Кам’янець-Подільської міської 
ради Хмельницької області 

 

КОЦЮБАНСЬКОМУ 
Юрію Михайловичу 

– вчителю предметів “Захист України” та “Основи здо-
ров’я”, керівнику гуртків національно-патріотичного 
спрямування Кам’янець-Подільського ліцею № 9 імені 
А.М. Трояна Кам’янець-Подільської міської ради Хмель-
ницької області

 

МАРЧУКУ 
Олександру Ігоровичу 

– аспіранту кафедри історії України Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана Огієнка 

 

СІНЬКЕВИЧУ 
Андрію Анатолійовичу 

– керівнику гуртків комплексного багатопрофільного 
закладу позашкільної освіти “Будинок творчості дітей 
та юнацтва Деражнянської міської ради”

 

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


