
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ №147

___ 28 т»іавни___.2021 р. 9 сесія 8 скликання

Про нагородження Почесною відзнакою 
„За заслуги перед Вінниччиною”

Відповідно до 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”(зі змінами), 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”, висновок постійної комісії обласної Ради 8 скликання з 
питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, 
обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

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

- АНДРЕЙЧУКА М иколу М ихайловича - директора санаторію «Радон» 
Агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит»;
- ВАКУЛКА Богдана Івановича - командира військової частини 3028 

Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії 
України, м. Калинівка Вінницької області;
- ГРУБЕЛЯСА Ігора Петровича - заступника головного лікаря 

комунального підприємства «Козятинська центральна районна лікарня 
Козятинської міської ради»;
- ЗАЙЦЕВУ Людмилу Віталіївну - завідувачку відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства «Могилів- 
Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»;
- КІБІТЛЕВСЬКО ГО  Йосипа Едуардовича - директора відокремленого 

структурного підрозділу «Барський коледж транспорту та будівництва 
Національного транспортного університету»;
- КОВАЛЬЧУКА Дмитра Васильовича - засновника приватного 

підприємства Агрофірми «Джерело»;
- НОВІКА Федіра Петровича - інструктора-методиста комунального 

закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія»;
- ПЕРЖ АР Тетяну Володимирівну -  голову Могилів-Подільської 

громадської організації захисту та допомоги інвалідам «Ангел надії»;
- СТРУСЕВИЧА Петра Павловича - голову Фермерського господарства 
«Велес Віта»;



- ТИШЕЦЬКОГО Валентина Антоновича - художника-живописця, члена 
Національної Спілки художників України;
- ШЕРШУНА В’ ячеслава Михайловича - директора Фермерського 

господарства «Дзялів»;
- ШПІГАНЄВИЧ Лесю Сергіївну - завідувачку Чернятинського закладу 

дошкільної освіти «Суничка» Северинівської сільської ради Жмеринського 
району;
- ХАРЧЕНКА Віталія Вікторовича - голову громадської організації 
«Тульчинське районне об’єднання учасників АТО»;
- ЧОРНУ Ларису Володимирівну - медичного директора комунального 

некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №1».

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Перший заступник 
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН


