
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 04.02.2008 № 42/2008-р  
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
09.02.2016 № 60/2016-р) 

 

 
С К Л А Д 

обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова ради 

   

ЦУГЛЕВИЧ  
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, перший заступник голови 
ради 

   

ВАСИЛЕНКО  
Сергій Павлович 

– головний лікар обласного протитуберкульозного 
диспансеру, заступник голови ради (за згодою) 

   

КАСЯНДРУК  
Олександр Петрович 

– головний лікар обласного Центру профілактики і 
боротьби зі СНІДом, представник Благодійного 
фонду “В майбутнє з надією”, заступник голови ради  
(за згодою) 

   

СТОЛЯРЧУК  
Людмила Віталіївна 

– психолог обласного Центру профілактики і боротби 
зі СНІДом, представник Хмельницького благодійно-
го фонду “У майбутнє з надією”, секретар ради  
(за згодою) 

   

БАБЕНКО 
Олег Миколайович 

– завідувач сектору – лікар сектору охорони здоров’я 
управління Державної пенітенціарної служби Ук-
раїни в області (за згодою) 

   

БІЛОУС 
Володимир Теодорович 

– начальник ІІ територіального управління з обслу-
говування Тернопільської, Хмельницької, Черні-
вецької областей Департаменту протидії наркозло-
чинності Національної поліції України , полковник 
поліції (за згодою) 

   

ВИСОЦЬКА  
Лариса Ульянівна 

– президент обласної Асоціації сприяння вирішенню 
проблем наркоманії та ВІЛ/СНІДу “Вікторія”  
(за згодою) 

   

ВЛАСЮК  
Тетяна Михайлівна 

– директор обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

   

ГОРДА  
Іван Захарович 

– голова обласної організації Товариства Червоного 
Хреста України (за згодою) 

   

ДАНКЕВИЧ  
Іван Тарасович 

– митрофорний протоієрей Української греко-като-
лицької церкви, керівник обласного благодійного 
фонду “Карітас” (за згодою) 
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ДОБРЯНСЬКА  
Ольга Олександрівна 

– директор ТВО суспільно-політичних програм філії 
НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція “По-
ділля-центр” (за згодою) 

   

ЗАЯЦ 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу з питань молоді управління мо-
лоді та спорту облдержадміністрації 

   

ЛУКОМСЬКА  
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

   

НЕБЕСНА  
Людмила Федорівна 

– головний лікар обласного центру здоров’я  
(за згодою) 

   

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 

   

ПОЛІЩУК  
Ганна Йосипівна 

– методист науково-методичного центру виховної 
роботи Хмельницького інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою) 

   

ПРОСКУРНЯК 
Богдан Володимирович 

– головний лікар обласного наркологічного диспан-
серу (за згодою) 

   

СКОВОРОДНІКОВ 
Олег Васильович 

– директор навчально-культурного центру “Побужжя” 
Федерації профспілок області, головний технічний 
інспектор праці Федерації профспілок області  
(за згодою) 

   

СТРІЛЕЦЬ  
Сніжана Миколаївна 

– керівник обласного відділення Всеукраїнської ме-
режі людей , що живуть з ВІЛ/СНІДом (за згодою) 

   

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


