
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.08.2015 № 385/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
10.03.2016 № 102/2016-р)

 

 
С К Л А Д  

комісії з питань діяльності підприємств та організацій  
громадських організацій інвалідів в області 

ПРОЦЮК  
Василь Васильович 

– перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова комісії 

   

НАДОПТА  
Віта Іванівна 

– провідний економіст комунального закладу 
“Хмельницький обласний Центр з організації ро-
боти по обробці інформації та фінансуванню со-
ціальних програм”, секретар комісії (за згодою) 

   

АДАМЧУК 
Микола Степанович 

– голова обласної організації Українського това-
риства глухих (за згодою) 

   

ГЛОВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

– начальник управління у справах інвалідів, грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, та кадрово-правової роботи Департа-
менту соціального захисту населення облдерж-
адміністрації 

   

ГУРИНА 
Лариса Іванівна 

– заступник директора – начальник управління фі-
нансів, організації роботи стаціонарних установ та 
господарської діяльності Департаменту соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації, го-
ловний бухгалтер 

   

КАРАПОЗЮК 
Василь Миколайович 

– директор обласного відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів (за згодою) 

   

КІРІКІЩУК 
Лариса Володимирівна 

– голова обласної організації Українського това-
риства сліпих (за згодою) 

   

КОЗКО 
Ірина Миколаївна 

– начальник відділу організації надання послуг ро-
ботодавцям обласного центру зайнятості (за згодою) 

   

ЛАБУНСЬКА 
Оксана Анатоліївна 

– начальник управління міжбюджетних відносин та 
моніторингу видатків місцевих бюджетів Голов-
ного управління Державної казначейської служби 
України в області (за згодою) 

   

ПЕТРЕНКО 
Світлана Станіславівна 

– начальник відділу державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих за-
собів масової інформації та легалізації громад-
ських формувань Головного територіального уп-
равління юстиції в області (за згодою) 
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ПЕТРИЧУК  
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 

   

РАЧОК 
Світлана Іванівна 

– головний спеціаліст відділу державної експертизи 
умов праці та соціально-трудових відносин управ-
ління та зайнятості населення Департаменту соці-
ального захисту населення облдержадміністрації 

   

САВЧУК 
Анатолій Миколайович 

– голова обласного товариства Всеукраїнської гро-
мадської організації інвалідів “Союз організацій 
інвалідів України” (за згодою) 

   

ТАРАСОВА 
Наталія Юріївна 

– начальник відділу фінансово-економічного аналізу 
та реформування відносин власності управління 
економічного розвитку Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

   

ШКАРПЕТА 
Василь Іванович 

– начальник управління оподаткування юридичних 
осіб Головного управління ДФС в області (за згодою) 

   

ЯВОРСЬКИЙ 
Володимир Станіславович 

– заступник начальника Державної фінансової ін-
спекції в області (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


