
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 426

ЗО червня 2 0 1 7  р 21 сесія 7 скликання

Про нагородження Почесною відзнакою 
„За заслуги перед Вінниччиною”

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 
29 грудня 2006 року № 208 „Про встановлення Почесної відзнаки „За заслуги 
перед Вінниччиною”, за вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та 
з нагоди відзначення Дня незалежності України, враховуючи рішення Комісії 
з питань нагородження Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною” 
від 26 червня 2017 року, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Нагородити Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною

- ВАСЮКА Костянтина Івановича - заступника командира 
окремого 308 інженерно-саперного батальйону по роботі з особовим складом, 
громадського діяча, Г асника Революції гідності;

- ДМИТРЕНКО Жанну Віталіївну 7  провідного методиста Вінницького 
обласного центру народної творчості, громадського діяча, депутата 
Вінницької обласної Ради 7 скликання;

- ІВАСЬКА Василя Леонідовича - бійця 54-ої. окремої механізованої 
бригади, молодшого сержанта, учасника Революції гідності;

- КуШЕНИЧА Павла Євгенійовича - директора СТОВ АФ 
„Ольгопіль”, депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання;

- КАЦАЯ Юрія Олексійовича - старшого ординатора хірургічного 
відділення № 59 військового мобільного госпіталю військово-медичного 
клінічного центру Центрального регіону, що знаходиться в зоні 
антитерористичної операції;

- КИРИЧКА Василя Васильовича - учасника антитерористичної 
операції на Сході України, керівника благодійного фонду „Інвалідів 
дитинства”, керівника громадської організації „Крайове товариство 
українського козацтва Вінниччини”, волонтера;

- КОЖ УХАРЯ Максима Олександровича - учасника бойових дій та 
учасника антитерористичної операції на Сході України;

- КОПЕЦЬКОГО Леоніда Францовича - голову Вінницької обласної 
ради організації ветеранів України;

- МОСТОВОГО Юрія Михайловича - завідувача кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного 
університету імені м.І.Пирогова, доктора медичних наук, професора;



- НІЖНЬОВСЬКУ Галину Василівну - старшу медичну сестру 
пульмонологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні;

- ПАНАСЮК Раїсу Василівну - директора Вінницького міського центру 
соціально-психологічнш реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями „Гармонія”, голову правління Громадської організації молоді з 
обмеженими фізичними можливостями „Гармонія”;

- САМАНЮКА Олександра Івановича - учасника антитерористичної 
операції на Сході України^ заступника голови громадської організації 
„Учасників антитерористичної операції Літинського району”;

- СЛІВІНСЬКОГО Анатолія Михайловича - голову правління 
громадської організації „Уідзаїнське об’єднання учасників бонових дій та 
волонтерів АТО у Вінницькій області ”, волонтера.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм ( Мазур Г)Ф.)*

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


