
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 11.04.2011 № 140/2011-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
24.06.2016 № 270/2016-р) 

 
 
 

СКЛАД 
обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті  

жертв війни та політичних репресій 
 

КУЗМІНЧУК 
Олег Петрович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови – 
керівника апарату обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

   

ЯЛОХА 
Ігор Станіславович 

– начальник управління житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії 

   

КОРОЛЬОВ 
Олександр Новомирович 

– голова обласного добровільного культурно-просвіт-
ницького, правозахисного благодійного осередку ук-
раїнського товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса, 
секретар комісії (за згодою) 

   

БАЙДИЧ 
Володимир Григорович  

– директор Державного архіву області  

   

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та бу-
дівництва обласної державної адміністрації 

   

ГОРДА 
Іван Захарович  

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

   

ДЕМЧУК  
Ліля Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я управління організації лікувально-профілактич-
ної роботи та розвитку медичної допомоги населенню 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації 

   

КАБАЧИНСЬКИЙ 
Микола Ілліч 

– член громадської ради при обласній державній адмі-
ністрації, начальник штабу громадської організації 
“Громадянська оборона Хмельниччини” (за згодою) 

   

КОМАРНИЦЬКИЙ 
Зіновій Андрійович 

– голова обласного товариства політичних в’язнів, реп-
ресованих та членів їх сімей (за згодою) 

   

КУПРАТИЙ 
Володимир Іванович 

– голова обласної Ради організації ветеранів України  
(за згодою) 

   

ЛИСИЙ  
Ігор Володимирович 

– начальник управління кадрового забезпечення уп-
равління МВС України в області (за згодою) 
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ЛУКОМСЬКА 
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

   

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення 
корупції апарату обласної державної адміністрації 

   

МІСІНКЕВИЧ 
Леонід Леонідович 

– перший проректор з наукової роботи Хмельницького 
університету управління та права, старший науковий 
редактор відділення пошуково-видавничого агентства 
редколегії серіалу “Книга Пам’яті України” (за згодою) 

   

НІКІТІШИН  
Сергій Петрович 

– заступник начальника Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в області – 
підполковник служби цивільного захисту (за згодою) 

   

НІКОНІШИН 
Віктор Леонідович 

– начальник відділу з питань внутрішньої політики, 
адміністративно-територіального устрою та інформа-
ційного забезпечення виконавчого апарату обласної 
ради (за згодою) 

   

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

   

ПРИСЯЖНЮК 
Сергій Олександрович 

– обласний військовий комісар (за згодою) 

   

СМОЛІЙ  
Тетяна Володимирівна 

– головний спеціаліст управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму обласної державної адмі-
ністрації 

   

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 

   

ЯРУШ 
Марія Валеріївна 

– заступник начальника управління ─ начальник відділу 
управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації 

   

 
 
Заступник голови  
адміністрації                                   В. Кальніченко 
 
 


	Затверджено

