
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
16.06.2016 № 259/2016-Р 

 

СКЛАД  
регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) 

 

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника го-
лови облдержадміністрації, голова регіональної 
ради 

   

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації, заступник голови регіональної ради 

   

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурс-
ного забезпечення Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, секретар регіональної ради 

   

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (за згодою) 

   

БУДЗІНСЬКИЙ 
Валерій Броніславович 

– директор Департаменту агропромислового розвит-
ку облдержадміністрації 

   

ДУНЕЦЬ  
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “ЗАВОД “АДВІС”, 
голова об’єднання організацій роботодавців об-
ласті, голова союзу промисловців і підприємців 
області 

   

ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

– депутат обласної ради, член комісії з питань за-
конності, протидії корупції, регламенту, депутат-
ської діяльності та місцевого самоврядування (за 
згодою) 

   

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Максим Антонович 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміні-
страції 

   

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

– директор державного професійно-технічного нав-
чального закладу “Красилівський професійний лі-
цей”, голова ради директорів професійно-тех-
нічних навчальних закладів області (за згодою) 

   

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– директор ТОВ “Святець”, депутат обласної ради, 
голова комісії з питань сільського господарства, 
продовольства та земельних відносин (за згодою) 

   

ПАЛАМАРЧУК 
Володимир Іванович 

– заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 

   

ПАНЧУК 
Анатолій Анатолійович 

– депутат обласної ради, член комісії з питань 
бюджету та фінансів (за згодою) 
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ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів облдержадміні-
страції 

   

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 

   

ПОТАПОВА 
Наталія Василівна 

– перший заступник голови Регіональної ради під-
приємців Хмельницької області (за згодою) 

   

РОСКВАС 
Анатолій Іванович 

– директор Хмельницького професійного ліцею еле-
ктроніки, заступник голови асоціації працівників 
профтехосвіти області (за згодою) 

   

СИМЧИШИН 
Олександр Сергійович 

– Хмельницький міський голова (за згодою) 

   

ФЕДОРЧУК 
Володимир Володимирович 

– директор ТОВ “ДП Укренергозбут”, депутат об-
ласної ради, заступник голови комісії з питань еко-
номічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
енергетики, транспорту та зв’язку (за згодою) 

   

ФРІДМАН 
Артур Давидович 

– генеральний директор ПрАТ “Об’єднання Про-
грес”, депутат обласної ради, голова комісії з пи-
тань будівництва, житлово-комунального госпо-
дарства, інвестиційної політики, природокористу-
вання та екології (за згодою) 

   

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Депар-
таменту освіти і науки облдержадміністрації 

   

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

   

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– голова обласної організації профспілки працівни-
ків освіти і науки (за згодою) 

   

ЯЩУК 
Інна Петрівна 

– декан факультету Хмельницької гуманітарної пе-
дагогічної академії, депутат обласної ради, голова 
комісії з питань освіти, науки, культури, моло-
діжної політики, спорту і туризму (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
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