
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №844

26 червня______2019 р. 38 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”, висновки постійних комісій обласної Ради 7 скликання, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Нагородити Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною ”:

- БАБІЙЧУКА Валерія Вікторовича - начальника Вінницького 
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни;

- ВАСЮКА Костянтина Костянтиновича - учасника 
антитерористичної операції на Сході України, учасника бойових дій, студента 
Ягелонського Національного університету (м.Краків, Республіка Польща);

- ВІТКОВСЬКОГО Вадима Миколайовича - голову Вінницької 
обласної організації Національної Спілки письменників України, 
в.о. директора комунальної установи „Видавничий Дім „Моя Вінниччина”;

- ГАРНИКА Петра Івановича - тренера-викладача комунального 
закладу „Теплицька дитячо-юнацька спортивна школа”, майстра спорту 
України;

- ГНАТЕНКО Людмилу Олексіївну - директора комунального закладу 
„Байраківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Максима Шимка ’ 
Немирівської міської ради Вінницької області;

- ГОРОБЕЦЬ Оксану Миколаївну - директора Бершадського 
районного краєзнавчого музею;

- ДРОЗДОВА Сергія Семеновича - командувача Повітряних Сил 
Збройних Сил України; генерал -  полковника;

- КОЛОМЄЙЦЕВА Валерія Івановича - Ладижинського міського 
голову;



- НАВРОЦЬКОГО Сергія Петровича - редактора комунальної 
організації „Барська районна редакція ефірного радіомовлення

- ОЛІЙНИКА Анатолія Дмитровича - голову Вінницької обласної 
Ради 7 скликання;

- ПРУДИУСА Пилипа Григоровича - голову Громадської ради при 
Вінницькій обласній державній адміністрації, головного лікаря Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру;

- ФЕДОНЮКА Григорія Михайловича - директора Калинівського 
технологічного коледжу, депутата Калинівської міської ради 7 скликання;

- ФЕДЧИШЕНА Михайла Опанасовича - директора товариства з 
обмеженою відповідальністю „Агрофірма „Україна-0

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Т\

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


