
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
25.10.2016 № 461/2016-р 

 
С К Л А Д 

обласної редакційної колегії з видання “Хмельницька область: 
енциклопедичний довідник” 

 

КОРНІЙЧУК  
Олександр Олександрович 

– голова обласної державної адміністрації, співголова 
обласної редакційної колегії 

   

ЗАГОРОДНИЙ  
Михайло Васильович 

– голова обласної ради, співголова обласної редакцій-
ної колегії (за згодою) 

 

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, заступник 
співголів обласної редакційної колегії (за згодою) 

   

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови 
обласної державної адміністрації, заступник співголів 
обласної редакційної колегії 

 

БАЖЕНОВ  
Лев Васильович 

– голова обласної організації Національної спілки крає-
знавців України, доктор історичних наук, професор 
(за згодою)

   

БАЙДИЧ  
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області 

   

БАЙДИЧ 
Олександр Васильович 

– директор Кузьминської ЗОШ І-ІІІ ст., Почесний крає-
знавець України (за згодою) 

 

БЕРЕКА  
Віктор Євгенович 

– ректор обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти (за згодою) 

   

БЛАЖЕВИЧ  
Юрій Іванович 

– кандидат історичних наук, доцент Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії (за згодою) 

   

БРИЦЬКА  
Олена Миколаївна 

– директор обласного краєзнавчого музею (за згодою) 

 

ГОРБАТЮК 
Василь Іванович 

– директор обласного літературного музею (за згодою) 

   

КОПИЛОВ  
Сергій Анатолійович 

– ректор Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету ім. І. Огієнка, доктор історичних наук, про-
фесор (за згодою) 

   

МІСІНКЕВИЧ  
Леонід Леонідович 

– перший проректор з наукової роботи Хмельниць-
кого університету управління та права, доктор істо-
ричних наук (за згодою) 

   

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

   

ПРОКОПЧУК  
Віктор Степанович 

– директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського 
національного університету ім. І. Огієнка, доктор істо-
ричних наук (за згодою)



   

РОЗДОБУДЬКО  
Анатолій Григорович 

– відповідальний секретар обласної організації На-
ціональної спілки краєзнавців України (за згодою) 

   

СИНИЦЯ  
Надія Миколаївна 

– директор обласної універсальної наукової бібліо-
теки ім. М. Островського (за згодою) 

 

СКИБА   
Микола Єгорович 

– ректор Хмельницького національного університету, 
доктор технічних наук, професор (за згодою) 

   

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму обласної державної адміністрації 

   

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ШОРОБУРА  
Інна Михайлівна   

– ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної ака-
демії, доктор педагогічних наук, професор (за згодою) 

 

ЯРУШ  
Марія Валеріївна 

– 
 

заступник начальника управління – начальник від-
ділу управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю обласної державної адміні-
страції

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


