
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 08.10.2015 № 490/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
14.03.2016 № 112/2016-р)

 

 
С К Л А Д  

Координаційної ради з питань сприяння впровадженню заходів щодо захисту 
прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації 

ПРОЦЮК  
Василь Васильович 

– перший заступник голови облдержадміністрації, голова 
Координаційної ради 

   

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Максим Антонович 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури облдержадміністрації, 
заступник голови Координаційної ради 

   

БЕРЕЖНЮК  
Катерина Анатоліївна 

– головний спеціаліст відділу споживчого ринку Де-
партаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації, секретар Коор-
динаційної ради 

   

БЄЛЯКОВА  
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової палати  
(за згодою) 

   

БУТЕНКО 
Ольга Юріївна 

– головний державний інспектор відділу організації 
митного контролю та оформлення Хмельницької 
митниці ДФС (за згодою) 

   

ВАЩУК  
Ярослав Петрович 

– представник у справах інтелектуальної власності в 
області (за згодою) 

   

ГАВІНСЬКА  
Олена Іванівна 

– представник Національної ради України з питань 
телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області 
(за згодою) 

   

ДЗЮБЛЮК  
Валерій Петрович 

– начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб 
Головного управління ДФС в області (за згодою) 

   

ДЛУГУНОВИЧ  
Наталія Анатоліївна 

– доцент кафедри програмної інженерії Хмельницького 
національного університету (за згодою) 

   

ІЛЬНІЦЬКИЙ  
Василь Іванович 

– виконуючий обов’язки головного інженера ДП “Кра-
силівський агрегатний завод” (за згодою) 

   

КОНОНЧУК  
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту – начальник уп-
равління розвитку тваринництва, переробної та хар-
чової промисловості Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

   

КОХАНЕЦЬ  
Інна Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу у справах преси та 
інформації управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

   



КРАВЧУК  
Віктор Васильович 

– директор Хмельницького державного центру науки, 
інновацій та інформатизації (за згодою) 

   

ЛУКАШУК  
Валентина Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу з питань культури, мис-
тецтва, охорони культурної спадщини та туризму уп-
равління культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації 

   

МАРТИНЮК  
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату облдержадміні-
страції 

   

ОЛІЙНИК  
Зоряна Юріївна 

– начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти Головного терито-
ріального управління юстиції в області (за згодою) 

   

ПАРТАСЮК  
Ольга Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та нау-
кової діяльності Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації 

   

ПЕРЕПЕЛИЦЯ  
Сергій Володимирович 

– начальник інспекції з питань захисту прав споживачів 
в області (за згодою) 

   

ПРИМУШ  
Роман Борисович 

– заступник голови обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України (за згодою) 

   

САВЧЕНКО  
Олексій Григорович 

– начальник відділу регіональних представників ПО 
“Українська ліга авторських і суміжних прав” (за згодою) 

   

СМОЛІНСЬКИЙ  
Володимир Станіславович 

– старший оперуповноважений відділу протидії злочинам у 
фінансовій сфері та галузях економіки управління 
захисту економіки в області Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України (за згодою) 

   

ФІТЬКАЛ  
Сергій Григорович 

– старший оперуповноважений управління Служби без-
пеки України в області (за згодою) 

   

ЯРИМЮК  
Анатолій Степанович 

– голова обласної організації профспілки працівників ос-
віти і науки України, заступник голови Федерації 
профспілок області на громадських засадах (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                 В.Кальніченко 


