
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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С К Л А Д  
Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства 
 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова Координаційної ради 

   

БАЄВА 
Тетяна Федорівна 

– голова громадської організації “Подільський центр 
“Гендерна рада” (за згодою) 

   

ГЛОВАЦЬКИЙ  
Іван Іванович 

– начальник управління у справах інвалідів, громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, та кадрово-правової роботи Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації 

   

ГОЛЕНШИН  
Олексій Олегович 

– виконуючий обов’язки голови громадської орга-
нізації “Комітет моніторингу діяльності органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання” (за згодою) 

   

ГОЦЬКИЙ 
Григорій Іванович  

– директор Хмельницького місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, голова 
обласного осередку ВГО “Фонд сприяння демокра-
тичним виборам” (за згодою) 

   

ГРАДІЛЬ  
Валентина Володимирівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу управління культури, національностей, релігій 
та туризму обласної державної адміністрації 

   

ДОВБУШ  
Віктор Володимирович 

– перший заступник голови громадської ради при 
обласній державній адміністрації (за згодою) 

   

ЗАЯЦ  
Сергій Володимирович 

– начальник відділу з питань молоді управління мо-
лоді та спорту обласної державної адміністрації 

   

ЗЕЛЕНКО  
Тетяна Іванівна 

– депутат обласної ради (за згодою) 

   

КУШНІР 
Степан Сергійович 

– голова громадської організації “Хмельницький мо-
лодіжний клуб розвитку” (за згодою) 

   

МІСЯЦЬ  
Андрій Петрович  

– керівник адвокатської контори “Місяць і Партнери”, 
голова обласної громадської організації “Подільська 
правова Ліга” (за згодою) 

   

ОЛІЙНИК 
Зоряна Юріївна 

– начальник відділу реєстрації нормативно-правових 
актів, правової роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції в області  
(за згодою) 
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ОЛУЙКО  
Віталій Миколайович 

– голова Хмельницького обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України, 
депутат обласної ради (за згодою) 

   

РЕЗНІКОВ  
Юрій Олександрович  

– голова обласної організації Українського товариства 
охорони природи (за згодою) 

   

СЛІПКО  
Олена Петрівна 

– начальник відділу з питань розвитку підприєм-
ництва та регуляторної політики управління з пи-
тань розвитку підприємництва та споживчого ринку 
Департаменту економічного розвитку, промисловос-
ті та інфраструктури обласної державної адміні-
страції 

   

ЯРУШ  
Марія Валеріївна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю обласної державної адмі-
ністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


