
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

08.02.2016 № 16/2016-р/к 

 

 

С П И С О К   
осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на посади керівників  

та заступників керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації  

на 2016 рік 
 
 

№ 

п/п 

Посада, на яку 

пропонується 

особа, із зазна-

ченням назви 

підрозділу 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Дата 

народ -

ження 

Освіта (коли і що закінчила особа), 

спеціальність, науковий ступінь, 

вчене звання 

Дата 

зарахування 

до резерву 

Посада, яку займає, 

місце роботи 

Стаж 

роботи 

на посаді 

Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Директор 

Департаменту 

агропромисло

вого розвитку 

Конончук 

Вадим  

Петрович 

02.01.1964 Вища, 1986, Кам’янець-По-

дільський сільськогоспо-

дарський інститут, зоотехнія 

08.02.2016 Заступник директора-

начальник управління 

розвитку агропромисло-

вого виробництва, пере-

робної та харчової про-

мисловості Департаменту 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної адміністрації 

2 р. 0 м. 9 

Борилюк  

Василь 

Миколайович 

25.12.1981 Вища, 2004, Державний 

агроекологічний університет, 

зооінженерія 

08.02.2016 Начальник відділу орга-

нізації виробництва про-

дукції тваринництва, 

переробної та харчової 

промисловості Департа-

менту агропромислового 

розвитку обласної 

державної адміністрації 

3 р. 0 м. 9 

 



 

 

2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Заступник 

директора – 

начальник 

управління 

агропромисло

вого вироб-

ництва 

Департаменту 

агропроми-

слового 

розвитку 

Стрілецький 

Станіслав 

Альбінович 

04.07.1962 Вища, 1993, Кам’янець-Поділь-

ський сільськогосподарський 

інститут, агрономія 

23.04.2013 Начальник управління 

агропромислового 

розвитку Новоушицької 

районної державної 

адміністрації 

10 р. 0 м. 11 

Сердюк 

Ванда 

Святославівна 

17.11.1963 Вища, 1987, Українська 

сільськогосподарська академія, 

агрохімія та ґрунтознавство 

08.02.2016 Начальник відділу 

організації виробництва 

продукції рослинництва, 

механізації та земельних 

відносин Департаменту 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної адміністрації 

3 р. 0 м. 9 

3 Заступник ди-

ректора – на-

чальник уп-

равління еко-

номічного 

аналізу, 

фінансового 

забезпечення, 

бухгалтер-

ського обліку 

та соціально-

економічного 

розвитку 

Департаменту 

агропроми-

слового 

розвитку 

Цьмух 

Ольга 

Миколаївна 

27.01.1964 Вища, 1989, Кам’янець-Поділь-

ський сільськогосподарський 

інститут, економіка та органі-

зація сільського господарства 

23.04.2013 Начальник відділу фінан-

сового та бухгалтерського 

обліку управління агро-

промислового розвитку 

Хмельницької районної 

державної адміністрації 

23 р. 0 м. 11 

Стаднійчук 

Галина  

Павлівна 

28.10.1970 Вища, 1996, Подільська 

аграрно-технічна академія, 

аграрний менеджмент 

23.04.2013 Начальник економічного 

аналізу, прогнозування, 

розвитку агропроми-

слового комплексу та 

сільських територій 

Департаменту агропро-

мислового розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

3 р. 0 м. 9 
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4 Директор 

Департаменту  

соціального 

захисту 

населення   

Дідик 

Микола 

Миколайович 

11.04.1965 Вища, 1994, Українська 

державна юридична академія, 

м. Харків, правознавство 

14.02.2011 Заступник директора 

Департаменту соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

2 р. 11 м. 7 

Гурина 

Лариса  

Іванівна 

 

26.06.1975 

 

Вища, 1997, Хмельницький 

технологічний інститут, облік і 

аудит 

 

08.02.2016 Заступник директора – 

начальник управління 

фінансів, організації роботи 

стаціонарних установ та 

господарської діяльності, 

головний бухгалтер 

Департаменту соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

1 р. 6 м. 9 

5 Заступник 

директора 

Департаменту

соціального 

захисту 

населення   

Гловацький 

Іван  

Іванович 

26.06.1984 Вища, 2005, Київський 

юридичний інститут МВС 

України, правоохоронна 

діяльність 

27.02.2012 Начальник управління у 

справах інвалідів, громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

та кадрово-правової роботи 

Департаменту соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

2 р. 7 м. 9 

Маруняк 

Вадим 

Дмитрович 

06.02.1974 Вища, 2001, Хмельницький 

технологічний університет 

Поділля, менеджмент 

організацій 

08.02.2016 Начальник відділу 

соціальних гарантій, 

компенсацій моніторингу 

пільгового забезпечення 

та у справах сім’ї 

Департаменту соціального 

захисту населення 

обласної державної 

адміністрації   

2 р. 10 м. 9 



 

 

4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Заступник 

директора Де-

партаменту – 

начальник 

управління 

праці та 

зайнятості 

населення   

Когут 

Юрій 

Леонідович 

09.08.1964 Вища, 1990, Хмельницький 

технологічний інститут, 

організація та нормування праці 

14.02.2011 Начальник відділу 

державної експертизи умов 

праці та соціально-трудових 

відносин Департаменту 

соціального захисту 

населення обласної 

державної адміністрації 

2 р. 10 м. 9 

Паламарчук 

Леся 

Володимирівна 

30.10.1981 Вища, 2004, Хмельницький 

державний університет, облік і 

аудит 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління праці та зайня-

тості населення – началь-

ник відділу оплати праці 

та зайнятості населення 

Департаменту соціального 

захисту населення 

обласної державної 

адміністрації 

2 р.10 м. 9 

7 Заступник 

директора Де-

партаменту – 

начальник 

управління 

фінансів, 

організації 

роботи 

стаціонарних 

установ та 

господарської 

діяльності, 

головний 

бухгалтер 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення   

Паюк  

Віталій 

Валерійович 

11.10.1984 Вища, 2007, Хмельницький 

національний університет, 

економічна кібернетика 

08.02.2016 Заступник начальника уп-

равління фінансів, організації 

роботи стаціонарних установ 

та господарської діяльності – 

начальник відділу фінансів 

та бухгалтерського обліку 

Департаменту соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

1 р. 4 м. 10 

Венгер 

Сніжана 

Михайлівна 

15.07.1974 Вища, 2007, Хмельницький 

національний університет, облік 

і аудит 

27.02.2012 Начальник відділу соціаль-

ного захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

та кадрово-правової роботи 

Департаменту соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації 

1 р. 11 м. 10 
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8  Директор 

Департаменту 

економічного 

розвитку, про-

мисловості та 

інфраструк-

тури 

Новодон 

Оксана  

Юріївна 

13.04.1984 Вища, 2006, Хмельницький 

національний університет, 

менеджмент організацій;  

2012, Хмельницький універ-

ситет управління та права, 

державна служба; кандидат 

економічних наук 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління економічного 

розвитку – начальник 

відділу зовнішньоеко-

номічної діяльності та 

міжнародного співробіт-

ництва Департаменту еко-

номічного розвитку, про-

мисловості та інфраструк-

тури обласної державної 

адміністрації  

0 р. 4 м. 11 

Гарник 

Олег 

Миколайович 

 

10.12.1982 

 

Вища, 2005, Хмельницький 

національний університет,  

Менеджмент організацій;   

2012, Львівський регіональний 

інститут державного управління  

Національної академії 

управління при Президентові 

України, державне управління 

 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління з питань роз-

витку підприємництва та 

споживчого ринку – 

начальник відділу 

споживчого ринку 

Департаменту 

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури обласної 

державної адміністрації 

0 р. 4 м. 

 

9 
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9 Заступник 

директора 

Департаменту 

економічного 

розвитку, 

промисло-

вості та 

інфраструк-

тури 

Чайковська 

Оксана 

Станіславівна 

 

01.06.1978 

 

Вища, 2001, Технологічний 

університет Поділля, 

менеджмент організацій 

 

08.02.2016 Начальник відділу еконо-

мічного аналізу Департа-

менту економічного 

розвитку, промисловості 

та інфраструктури облас-

ної державної адміністрації 

0 р. 4 м. 9 

Баранецький 

Володимир 

Олександрович 

11.01.1972 

 

Вища, 1994, Хмельницький 

технологічний інститут, 

бухгалтерський облік, контроль 

та аналіз господарської 

діяльності 

08.02.2016 Головний спеціаліст від-

ділу зовнішньоекономіч-

ної діяльності та міжна-

родного співробітництва 

Департаменту економіч-

ного розвитку, промисло-

вості та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації 

0 р. 4 м. 10 

10 Заступник 

директора 

Департаменту 

економічного 

розвитку, 

промисло-

вості та 

інфраструк-

тури 

Тарасова  

Наталія  

Юріївна 

31.08.1963 Вища, 1988, Київський 

торговельно-економічний 

інститут, економіка торгівлі 

08.02.2016 Заступник начальника 

відділу фінансово-органі-

заційного забезпечення 

Департаменту економіч-

ного розвитку, проми-

словості та інфраструк-

тури обласної державної 

адміністрації 

0 р. 4 м. 9 

Корюгіна 

Світлана 

Семенівна 

05.08.1985 Вища, 2007, Хмельницький 

національний університет, 

міжнародні економічні 

відносини 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу інфраструктури 

управління промисловості 

та інфраструктури 

Департаменту економіч-

ного розвитку, проми-

словості та інфраструк-

тури обласної державної 

адміністрації 

0 р. 4 м. 

 

12 



 

 

7 
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11 Заступник 

директора 

Департаменту 

економічного 

розвитку, 

промисло-

вості та 

інфраструк-

тури 

Сліпко  

Олена  

Петрівна 

04.06.1963 Вища, 1987, Київський 

торговельно-економічний 

інститут, товарознавство і 

організація торгівлі 

непродовольчими товарами 

08.02.2016 Начальник відділу з питань 

розвитку підприємництва 

та регуляторної політики 

Департаменту економіч-

ного розвитку, промисло-

вості та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації 

0 р. 4 м. 9 

Дзендзель 

Марина 

Миколаївна  

07.09.1984 Вища, 2006, Хмельницький 

національний університет, 

облік і аудит;  

2015, Львівський регіональний 

інститут державного управління 
Національної академії 

державного управління при 

Президентові України, 

державне управління 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу з питань розвитку 

підприємництва та регу-

ляторної політики Депар-

таменту економічного 

розвитку, промисловості 

та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації 

0 р. 4 м. 11 

Остапюк 

Інна 

Сергіївна 

28.11.1988 вища, 2011, Хмельницький 

університет управління та 

права, менеджмент організацій 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу з питань розвитку 

підприємництва та 

регуляторної політики 
Департаменту економіч-

ного розвитку, промисло-

вості та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації 

04 м. 12 

Бережнюк 

Катерина 

Анатоліївна 

08.12.1990 вища, 2012, Хмельницький 

національний університет, 

маркетинг 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу споживчого ринку 

Департаменту економіч-

ного розвитку, промисло-

вості та інфраструктури 

обласної державної 

адміністрації 

04 м. 13 
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12 Директор 

Департаменту 

фінансів  

Дмитришен 

Ярослава 

Ярославівна 

30.05.1964 Вища, 1985, Тернопільський 

фінансово-економічний 

інститут, фінанси і кредит 

02.2014 Заступник директора 

Департаменту фінансів – 

начальник управління 

доходів та фінансів 

галузей виробничої сфери 

4 р. 3 м. 8 

Ямчук  

Сергій 

Миколайович 

14.02.1980 Вища, 2002, Хмельницький 

технологічний університет 

Поділля, облік і аудит 

08.02.2016 Начальник фінансового 

управління Хмельницької 

міської ради 

0 р. 1 м. 9 

13 Заступник 

директора 

Департаменту 

фінансів 

Сороколіт 

Наталія 

Михайлівна 

29.06.1977 Вища, 2003, Хмельницький 

технологічний університет 

Поділля, облік і аудит 

08.02.2016 Головний економіст відділу 

зведеного бюджету та між-

бюджетних відносин Де-

партаменту фінансів облас-

ної державної адміністрації 

4р. 0 м. 11 

Журавель  

Сергій 

Володимирович 

25.04.1975 Вища, 1997, Кам’янець-

Подільська аграрно-технічна 

академія, аграрний менеджмент 

08.02.2016 Начальник управління 

фінансів Ізяславської 

районної державної 

адміністрації 

4 р. 0 м. 10 

14 Заступник 

директора 

Департаменту 

начальник 

управління 

доходів та 

фінансів 

галузей 

виробничої 

сфери  

Карпенко 

Ірина 

Мирославівна  

29.06.1968 Вища, 1990, Тернопільський 

інститут народного 

господарства,  
фінанси і кредит 

08.02.2016 Начальник відділу доходів 

та економічного аналізу Де-

партаменту фінансів облас-

ної державної адміністрації 

4 р.10 м. 9 

Махиня 

Ольга  

Вікторівна 

27.07.1973 Вища, 1996, Хмельницький 

технологічний університет 

Поділля, економіка і організація 

в побутовому, житлово-кому-

нальному обслуговуванні, 

міському господарстві 

14.02.2011 Начальник відділу фінансів 

галузей виробничої сфери 

Департаменту фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

7 р. 5 м. 9 
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15 Директор 

Департаменту

екології та 

природних 

ресурсів 

Мартинов 

Андрій 

Юрійович 

15.05.1973 Вища, 1995, Технологічний 

університет Поділля, металорі-

зальні верстати та інструменти; 

2013, Хмельницький національ-

ний університет, екологія та охо-

рона навколишнього середовища 

08.02.2016 Заступник директора 

Департаменту екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

2 р. 8 м. 9 

Шибецька 

Валентина 

Олександрівна 

17.06.1965 Вища, 1987, Київський 

державний університет 

ім. Т. Шевченка, гідрогеологія 

та інженерна геологія 

08.02.2016 Начальник управління 

обліку, кадрового та пра-

вового забезпечення, 

екологічної експертизи, 

економіки, моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 
Департаменту екології та 

природних ресурсів облас-

ної державної адміністрації 

1 р. 9 м. 10 

16 Заступник 

директора 

Департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

Прокопець 

Ірина 

Іванівна 

07.05.1983 Вища, 2005, Національний 

університет водного господар-

ства та природокористування, 

екологія 

08.02.2016 Начальник управління 

регулювання використання 

та охорони природних ре-

сурсів Департаменту екології 

та природних ресурсів облас-

ної державної адміністрації 

2 р. 8 м. 10 

Сибіга 

Наталія 

Миколаївна 

18.09.1979 Вища, 2001, Московський 

державний університет харчової 

промисловості, біотехнології 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу екологічної 

експертизи, економіки, 

моніторингу та зв’язків з 

громадськістю Департа-

менту екології та природ-

них ресурсів обласної 

державної адміністрації 

0 р. 6 м. 11 
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17 Директор 

Департаменту

охорони 

здоров’я 

Піддубна  

Оксана 

Вікторівна 

20.04.1965 Вища, 1988, Вінницький медич-

ний інститут ім. М.І. Пирогова, 

лікувальна справа 

08.02.2016 Головний лікар 

Хмельницької міської 

інфекційної лікарні 

18 р. 6 м. – 

Ковальський  

Сергій 

Валентинович 

16.10.1974 Вища, 1999, Буковинська 

державна медична академія, 

лікувальна справа 

08.02.2016 Головний лікар Вінь-

ковецької центральної 

районної лікарні 

1 р. 6 м. – 

18 Заступник ди-

ректора – на-

чальник управ-

ління організа-

ції лікувально-

профілактич-

ної роботи та 

розвитку ме-

дичної допо-

моги населен-

ню Департа-

менту охорони 

здоров’я 

Підмурняк 

Олексій 

Олексійович 

19.03.1974 Вища, 1997, Чернівецький 

медичний інститут, лікувальна 

справа, кандидат медичних наук 

23.04.2013 Заступник головного 

лікаря з хірургічної 

роботи обласної лікарні 

9 р. 5 м. – 

Полончук 

Тетяна 

Миколаївна 

07.09.1962 Вища, 1988, Вінницький 

медичний інститут, лікувальна 

справа 

14.02.2011 Заступник головного 

лікаря з медичної частини 

обласного кардіологічного 

диспансеру 

1 р. 10 м. 9 

Іващук  

Віктор 

Дмитрович 

08.11.1959 Вища, 1986, Куйбишевський 

медичний інститут, лікувальна 

справа 

23.04.2013 Головний лікар 

Славутської центральної 

районної лікарні 

15 р. 5 м. – 

19 Заступник 

директора – 

начальник 

управління 

фінансово-

ресурсного та 

кадрового 

забезпечення 

галузі 

Департаменту 

охорони 

здоров’я 

Печуляк  

Тетяна 

Анатоліївна 

09.07.1965 Вища, 1988, Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового обслуговування, 

інженер-економіст 

23.04.2013 Головний бухгалтер 

обласного онкологічного 

диспансеру 

14 р. 7 м. – 

Зьолка  

Лідія  

Михайлівна 

21.11.1969 Вища, 1990, Львівський 

торгово-економічний інститут, 

економіка 

08.02.2016 Головний бухгалтер 

обласної стоматологічної 

поліклініки 

13р. 11м. – 

Долобанько 

Олена 

В’ячеславівна 

16.01.1971 Вища, 2010, Хмельницький 

національний університет, 

фінанси 

08.02.2016 Головний бухгалтер 

обласного шкірно-

венерологічного 

диспансеру  

4 р. 0 м. – 
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20 Директор 

Департаменту 

освіти і науки 

Баранчук  

Ольга Василівна 

20.11.1968 Вища, 1991, Кам’янець-

Подільський державний 

педагогічний інститут 

ім. В.П. Затонського, російська 

мова і література, іноземна мова  

08.02.2016 Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Білогірської районної 

державної адміністрації 

1 р. 3 м. 11 

Овчарук 

Вадим 

Володимирович 

24.03.1973 Вища, 1998, Державний універ-

ситет “Львівська політехніка”, 

електричні системи і мережі; 
2002, Національний університет 

“Львівська політехніка”, менед-

жмент зовнішньоекономічної 

діяльності, кандидат 

економічних наук, доцент 

08.02.2016 Директор Хмельницького 

політехнічного коледжу 

1 р. 6 м. – 

21 Заступник 

директора – 

начальник 

управління 

професійної 

освіти та 

ресурсного 

забезпечення 

Департаменту 

освіти і науки 

Рябчук 

Оксана 

Володимирівна 

08.10.1981 Вища, 2003, Кам’янець-

Подільський державний 

університет, педагогіка і 

методика середньої освіти, 

українська мова та література 

08.02.2016 Начальник відділу 

позашкільної освіти та 

організаційно-кадрової 

роботи управління 

навчально-виховної та 

організаційно-кадрової 

роботи Департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

0 р. 04 м. 11 

Луценко 

Віталій 

Васильович 

10.12.1982 Вища, 2006, Кам’янець-

Подільський державний 

університет, педагогіка і 

методика середньої освіти, 

історія 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу загальної 

середньої та дошкільної 

освіти управління 

навчально-виховної та 

організаційно-кадрової 

роботи Департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

1р. 10 м. 12 
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22 Заступник 

директора – 

начальник 

управління 

навчально-

виховної та 

організацій-

но-кадрової 

роботи 

Департаменту 

освіти і науки 

Блажиєвська 

Валентина 

Миколаївна 

07.07.1960 Вища, 1981, Кам’янець –

Подільський державний 

педагогічний інститут 

ім. В.П. Затонського, педагогіка 

і методика початкового 

навчання 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління – начальник 

відділу загальної 

середньої та дошкільної 

освіти управління 

навчально-виховної та 

організаційно-кадрової 

роботи Департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

1 р. 10 м. 10 

Дупляк  

Тетяна  

Василівна 

24.08.1961 Вища, 1982, Кам’янець-

Подільський державний 

інститут ім. В.П. Затонського, 

історія 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління освіти 

Хмельницької міської 

ради 

4 р. 4 м. 9 

23 Начальник 

управління з 

питань 

цивільного 

захисту 

населення  

Корева  

Юрій 

Миколайович 

22.10.1973 Вища,1995, Кам’янець-Подільське 

вище військово-інженерне 

командне училище, командно-

тактична, інженер по експлуатації 

машин інженерного озброєння; 

2004, Військово-інженерний 

інститут Подільської державної 

аграрно-технічної академії, 

організація бойового оперативного 

забезпечення військ, спеціаліст 

військового управління, офіцер 

оперативно-тактичного рівня 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління з питань 

цивільного захисту 

населення обласної 

державної адміністрації 

0 р. 1 м. 10 

Крилов  

Юрій 

Володимирович 

18.11.1963 Вища,1985, Кам’янець-Поділь-

ське вище військово-інженерне 

командне училище ім. маршала 

Харченка, командно-тактичні 

машини інженерного озброєння 

08.02.2016 Начальник управління з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

Кам’янець-Подільської 

міської ради 

5 р. 10 м. 9 
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24 Заступник 

начальника 

управління з 

питань 

цивільного 

захисту 

населення  

Івах 

Олександр 

Анатолійович 

24.01.1988 Вища, 2011, Львівський 

державний університет безпеки 

життєдіяльності, пожежна 

безпека 

08.02.2016 Начальник відділу 

оперативного чергування та 

забезпечення центрального 

оповіщення управління з 

питань цивільного захисту 

населення обласної 

державної адміністрації 

0 р. 9 м. 11 

Плащева 

Тетяна 

Григорівна 

05.04.1959 Вища, 1982, Київський 

технологічний інститут 

харчової промисловості, 

харчові технології 

08.02.2016 Заступник начальника 

відділу планування, органі-

зації цивільного захисту 

населення та підготовки 

органів  управління з питань 

цивільного захисту 

населення обласної 

державної адміністрації 

0 р. 9 м. 11 

25 Начальник 

управління 

регіонального 

розвитку та 

будівництва 

Пасічник 

Світлана 

Михайлівна  

26.12.1960 Вища, 1982, Київський 

інженерно-будівельний 

інститут, міське будівництво 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління регіонального 

розвитку та будівництва 

обласної державної 
адміністрації 

2 р. 10м. 9 

Пиріжок  

Ігор 

Володимирович 

13.06.1960 Вища,1983, Одеський 

інженерно-будівельний 

інститут, архітектура 

08.02.2016 Директор Департаменту 

містобудування та 

архітектури Кам’янець-

Подільської міської ради – 
головний архітектор міста 

3 р. 0 м. 8 
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26 Заступник 

начальника 

управління 

регіонального 

розвитку та 

будівництва 

Крулик 

Стефанія 

Едуардівна 

02.08.1960 Вища, 1981, Київський інститут 

народного господарства 

ім. Д.С. Коротченка, фінанси і 

кредит 

08.02.2016 Начальник відділу 

державної підтримки 

регіонального розвитку 

управління регіонального 

розвитку та будівництва 

обласної державної 

адміністрації 

2 р. 0 м. 10 

Трач  

Вадим 

Олександрович 

26.12.1979 Вища, 2002, Технологічний 

університет Поділля, 

менеджмент організацій 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу розвитку 

будівельної діяльності та 

будівництва управління 

регіонального розвитку та 

будівництва обласної 

державної адміністрації 

2 р. 0 м. 11 

27 Начальник 

управління 

житлово-

комунального 

господарства  

Ващук 

Григорій 

Іванович 

01.01.1953 Вища, 1983, Київський 

інженерно-будівельний 

інститут, водопостачання та 

каналізація 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління житлово-

комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

1 р. 10 м. 9 

Лисак  

Наталія 

Володимирівна 

16.03.1963 Вища, 1985, Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового обслуговування, 

економіка та організація 

побутового обслуговування 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління – начальник 

відділу економічного ана-

лізу, кадрово-юридичної 

роботи управління 

житлово-комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

1 р. 10 м. 9 

Карапозюк 

Артем 

Васильович 

02.05.1987 Вища, 2010, Хмельницький 

національний університет, 

обладнання переробних і 

харчових виробництв 

08.02.2016 Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства управління 

житлово-комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

1 р. 7 м. 11 
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28 Заступник 

начальника 

управління 

житлово-

комунального 

господарства  

Ващук  

Вадим 

Григорович 

29.11.1975 Вища, 1997, Академія Прикор-

донних військ України, іноземна 

філологія; 2008, Кам’янець-

Подільський національний 

університет, практична 

психологія; 2013, Хмельницький 

університет управління та права, 

державна служба  

08.02.2016 Завідувач сектору житлово-

комунального господарства 

відділу містобудування, 

архітектури, житлово-кому-

нального господарства та 

будівництва Хмельницької 

районної державної 

адміністрації  

2 р. 3м. 11 

Білоус  

Руслана 

Вікторівна 

18.10.1968 Вища, 1992, Тернопільський 

інститут народного господарства, 

фінанси і кредит 

08.02.2016 Заступник начальника від-

ділу житлово-комунального 

господарства та охорони 

праці управління житлово-

комунального господарства 

обласної державної 

адміністрації 

1 р. 10 м. 10 

29 Заступник 

начальника 

відділу 

економічного 

аналізу, 

кадрово-

юридичної 

роботи 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Загребельна 

Світлана 

Миколаївна 

06.01.1977 Вища, 1999, Харківська 

державна академія міського 

господарства, менеджмент 

організацій;  

2008, Хмельницький 

університет управління та 

права, державна служба 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу економічного 

аналізу, кадрово-

юридичної роботи 

управління житлово-

комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

1 р. 10 м. 9 

Костюк  

Світлана 

Федорівна 

29.05.1983 Вища, 2006, Хмельницький 

національний університет, облік 

і аудит 

08.02.2016 Головний бухгалтер – 

завідувач сектору 

бухгалтерського обліку 

управління житлово-

комунального 

господарства обласної 

державної адміністрації 

1 р. 10 м. 10 
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30 Начальник 

управління 

культури, 

національнос

тей, релігій та 

туризму 

Погорілець 

Олег 

Григорович 

29.08.1960 Вища, 1982, Кам’янець-

Подільський державний 

педагогічний інститут 

ім. В.П. Затонського, історія 

14.02.2011 Директор державного 

історико-культурного 

заповідника “Межибіж” 

6 р.11 м. – 

Драган 

Олександр 

Васильович 

03.05.1981 Вища, 2009, Львівська 

національна музична академія 

ім. В. Лисенка, мистецтво 

14.02.2011 Директор обласної 

філармонії 

7 р. 3 м. – 

Граділь 

Валентина 

Володимирівна 

09.06.1972 Вища, 1994, Кам’янець-Поділь-

ський педагогічний інститут 

ім. В.П. Затонського, історія; 

2012, Хмельницький 

університет управління та 

права, державна служба 

14.02.2011 Заступник начальника 

управління – начальник 

відділу управління 

культури, національнос-

тей, релігій та туризму 

обласної державної 

адміністрації 

2 р. 10 м. 9 

31 Заступник 

начальника 

управління – 

начальник 

відділу 

управління 

культури, 

національнос

тей, релігій та 

туризму 

Цимбалюк 

Світлана 

Дмитрівна  

21.04.1965 Вища, 1992, Рівненський 

державний інститут культури, 

культурно просвітницька 

робота  

08.02.2016 Завідувач сектору куль-

тури, мистецтва, навчаль-

них закладів та туризму 

управління культури, 

національностей, релігій 

та туризму обласної 

державної адміністрації 

7 р. 6 м. 9 

Ромах 

Світлана 

Адамівна 

12.05.1975 Вища, 1998, Кам’янець-

Подільський державний 

педагогічний університет, 

українська мова і література 

08.02.2016 Начальник відділу 

культури Чемеровецької 

районної державної 

адміністрації  

7 р. 4 м. 11 



 

 

17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 Начальник 

управління 

інформацій-

ної діяльності 

та комуніка-

цій з громад-

ськістю 

Русецька  

Наталія 

Петрівна  

15.09.1980  Вища, 2004, Вінницький дер-

жавний педагогічний університет 

ім. Коцюбинського, педагогіка та 

методика середньої освіти, 

англійська мова і література;  

2013, Львівський регіональний 

інститут державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України, державна служба 

08.02.2016 Заступник начальника 

відділу взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату обласної 

державної адміністрації 

0 р. 9 м. 9 

Яруш  

Марія  

Валеріївна 

24.01.1987 Вища, 2009, Тернопільський 

національний економічний 

університет, менеджмент 

організацій 

08.02.2016 Заступник начальника 

управління  – начальник 

відділу комунікацій з 

громадськістю та 

моніторингу суспільно-

політичної ситуації 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

3 р. 2 м. 9 

33 Заступник 

начальника 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

Матковський 

Геннадій 

Віталійович 

14.10.1978 Вища, 2000, Технологічний універ-

ситет Поділля, менеджмент органі-

зацій; 2005, Львівський регіональ-

ний інститут державного управлін-

ня Національної академії держав-

ного управління при Президентові 

України, державне управління 

14.02.2011 Начальник відділу 

контролю апарату 

обласної державної 

адміністрації 

10 р. 3м. 7 

Стаднік  

Тетяна  

Олегівна 

24.02.1986 Вища, 2009, Хмельницький 

національний університет, 

фінанси 

08.02.2016 Начальник відділу у спра-

вах преси та інформації 

управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

0 р. 3м. 11 
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34 Начальник 

відділу у 

справах преси 

та інформації 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

Калина  

Мар’яна  

Іванівна 

13.10.1988 Вища, 2011, Національний 

університет “Острозька 

академія”, документознавство 

та інформаційна діяльність 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу у справах преси та 

інформації управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю обласної 

державної адміністрації 

0 р. 3м. 13 

Коханець  

Інна  

Сергіївна 

19.10.1985 Вища, 2010, Миколаївський 

державний університет 

ім. В.О. Сухомлинського, 

менеджмент зовнішньо-

економічної діяльності 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу у справах преси та 

інформації управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю обласної 

державної адміністрації 

0 р. 10м. 13 

35 Начальник 

служби у 

справах дітей 

Попов 

Василь 

Миколайович 

06.11.1965 Вища, 1987, Кам’янець-Поділь-

ське вище військово-інженерне 

училище, командна тактична, 

машини інженерного озброєння 

14.02.2011 Заступник начальника служ-

би у справах дітей обласної 

державної адміністрації 

11 р. 5 м. 9 

Боднар 

Дмитро 

Васильович 

02.10.1962 Вища, 1998, Львівський 

державний університет 

ім. Франка, біологія 

08.02.2016 Начальник служби у справах 

дітей Летичівської районної 

державної адміністрації  

15 р. 3 м. 11 

36 Заступник 

начальника 

служби у 

справах дітей 

Буран 

Леся  

Василівна 

16.06.1976 Вища, 1999, Кам’янець-

Подільський державний 

педагогічний університет, 

педагогіка і методика середньої 

освіти, українська мова та 

література 

14.02.2011 Завідувач сектору опіки і 

піклування, усиновлення 

та сімейних форм вихо-

вання служби у справах 

дітей обласної державної 

адміністрації 

8 р. 9 м. 11 

Шелегеда 

Тетяна 

Миколаївна 

28.01.1971 Вища, 1995, Чернівецький 

державний університет, романо-

германська філологія 

08.02.2016 Завідувач сектору 

профілактики правопо-

рушень, бездоглядності та 

соціального захисту дітей 

служби у справах дітей 

обласної державної 

адміністрації 

0 р. 8 м. 11 
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37 Директор 

Державного 

архіву області 

Олійник 

Юрій 

Васильович 

03.12.1972 Вища, 2000, Кам’янець-

Подільський педагогічний 

університет, історія, кандидат 

історичних наук 

27.02.2012 Начальник відділу 

інформаційних технологій 

Державного архіву 

області 

3 р.5 м. 9 

Войтович 

Олександр 

Валерійович 

22.05.1976 Вища, 1999, Кам’янець-Поділь-

ський державний педагогічний 

університет, історія та 

правознавство;  

2011, Хмельницький універ-

ситет управління та права, 

державна служба 

08.02.2016 Заступник директора-

головний зберігач фондів 

Державного архіву 

області 

3 р. 5 м. 9 

Бурдуваліс 

Катерина 

Миколаївна 

27.05.1987 Вища, 2009, Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія, 

управління навчальним закладом, 

керівник підприємства, установи та 

організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання) 

08.02.2016 Заступник директора 

Державного архіву 

області 

1 р. 7 м. 11 

38 Заступник 

директора 

Державного 

архіву області 

Кузьміна 

Наталія 

Анатоліївна 

09.11.1965 Вища, 1987, Київський 

торговельний інститут, 

економіка торгівлі 

14.02.2011 Начальник відділу 

використання інформації 

документів Державного 

архіву області 

13 р. 5 м. 9 

Данілкович 

Світлана 

Антонівна 

21.06.1968 Вища, 1991, Київський 

національний університет 

ім. Шевченка, журналістика; 

2000, Українська академія 

державного управління при 

Президентові України, 

державне управління 

14.02.2011 Начальник відділу 

організації та координації 

архівної справи 

Державного архіву 

області 

7 р. 5 м. 9 

Федючок 

Олена 

Миколаївна 

27.03.1972 Вища, 1994, Харківський 

державний економічний 

університет, бухгалтерський 

облік, контроль та аналіз 

господарської діяльності 

08.02.2016 Начальник фінансово-

господарського відділу 

Державного архіву 

області  

0 р. 6 м. 10 
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39 Заступник 

директора-

головний 

зберігач 

фондів 

Державного 

архіву області 

 

Рага 

Валентина 

Станіславівна  

 

10.08.1971 Вища, 2004, Державна академія 

керівних кадрів культури і 

мистецтва, документознавець, 

референт органів державної влади 

та місцевого самоврядування 

14.02.2011 Начальник відділу 

формування НАФ та 

діловодства Державного 

архіву області 

9 р. 10 м. 9 

Бортник 

Ірина  

Василівна 

12.01.1960 Вища, 1982, Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового обслуговування, 

технологія швейних виробів 

08.02.2016 Начальник відділу 

реставрації архівних 

документів Державного 

архіву області 

0 р. 3 м. 

 

9 

Руденко 

Юрій  

Васильович 

01.05.1958 Вища, 1982, Одеський 

державний університет, 

іспанська мова та література 

14.02.2011 Заступник начальника 

відділу зберігання, обліку 

та довідкового апарату 

Державного архіву 

області 

8 р. 6 м. 9 

40 Начальник 

управління 

молоді та 

спорту 

Заяц 

Сергій 

Володимирович 

20.10.1961 Вища, 1990, Київський держав-

ний інститут фізичної культури, 

фізична культура і спорт;  

2014, Львівський регіональний 

інститут державного управління 

Національної академії держав-

ного управління при Президен-

тові України, державне управління 

08.02.2016 Начальник відділу з 

питань молоді управління 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації 

7 р. 2 м. 11 

Козунь  

Валерій 

Анатолійович 

24.12.1976 Вища, 1998, Хмельницький 

національний університет По-

ділля, обладнання і технологія 

підвищення зносостійкості та 

відновлення деталей машин;  

2006, Хмельницький національ-

ний університет, облік і аудит 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу фізичної культури 

та спорту управління 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації 

10 р. 9 м. 11 

Кочмарський 

Сергій 

Олександрович 

10.07.1979 Вища, 2009, Харківська 

юридична академія ім. Ярослава 

Мудрого, правознавство 

08.02.2016 Головний спеціаліст відділу з 

питань молоді управління 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації 

1 р. 2 м. 13 
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41 Заступник 

начальника – 

начальник 

відділу 

фізичної 

культури та 

спорту 

управління 

молоді та 

спорту 

Флентін 

Сергій 

Володимирович 

06.03.1961 Вища, 1983, Хмельницький тех-

нологічний інститут побутового 

обслуговування, технологія 

машинобудування, металорі-

зальні верстати та інструменти;  

2001, Українська Академія дер-

жавного управління при Прези-

дентові України, державне 

управління; 2006, аспірантура 

Хмельницького національного 

університету, економіка та 

управління підприємствами  

08.02.2016 Приватний підприємець – 7 

Брилюк  

Руслана  

Ігорівна 

05.06.1982 Вища, 2007, Тернопільський 

економічний університет, облік 

і аудит 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу фізичної культури 

та спорту управління 

молоді та спорту обласної 

державної адміністрації 

4 р. 2 м. 12 

Панівник 

Роман 

Степанович 

27.01.1989 Вища, 2011, Хмельницький 

національний університет, 

економічна кібернетика 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу з питань молоді 

управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації 

4 р. 5 м. 12 

Поліщук  

Ольга 

Володимирівна  

01.02.1983 Вища, 1990, Житомирський 

державний педагогічний 

інститут, біологія та хімія;  

1997, Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут, практична психологія 

08.02.2016 Головний спеціаліст 

відділу з питань молоді 

управління молоді та 

спорту обласної 

державної адміністрації 

2 р. 4 м. 11 
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42 Начальник 

відділу місто-

будування та 

архітектури 

Дунаєвський 

Віктор 

Володимирович  

16.11.1960 Вища, 1987, Львівський 

політехнічний інститут, 

архітектура 

08.02.2016 Начальник управління 

архітектури та містобу-

дування Департаменту 

архітектури, містобуду-

вання та земельних 

ресурсів Хмельницької 

міської ради – головний 

архітектор міста 

8 р. 0 м. 7 

Козюк 

Тарас 

Анатолійович 

19.04.1976 Вища, 1999, Львівський держав-

ний університет “Львівська 

політехніка”, архітектура 

08.02.2016 Архітектор товариства з 

обмеженою відповідаль-

ністю “Хмельницькарх-

проект”, голова обласного 

об’єднання національної 

спілки архітекторів України  

15 р.3 м. - 

 

 

Заступник голови  

адміністрації           В.Кальніченко  


