
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 26.03.2013 № 83/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
21.07.2016 № 302/2016-р) 

 

 
 
 

С К Л А Д  
обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати 

і зайнятості населення 
 

КОРНІЙЧУК  
Олександр Олександрович

– голова обласної державної адміністрації, керівник 
робочої групи 

   

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
заступник керівника робочої групи 

   

ПАЛАМАРЧУК 
Володимир Іванович 

– заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення - начальник управління праці та 
зайнятості населення обласної державної адміністра-
ції, секретар робочої групи 

   

БАБИЧ  
Тетяна Леонідівна 

– начальник обласного відділення Національної 
служби посередництва та примирення в області (за 
згодою) 

   

БРИГАДІР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

   

БУДЗІНСЬКИЙ 
Валерій Броніславович  

– директор Департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

   

ГЛУШАКОВ 
Олексій Олександрович 

– начальник управління Держпраці в області (за 
згодою) 

   

ДМИТРІЄНКО 
Олена Миколаївна 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної 
державної адміністрації – начальник управління з 
питань розвитку підприємництва та споживчого 
ринку  

   

ДУНЕЦЬ 
Іван Іванович 

– генеральний директор ТзДВ «ЗАВОД «АДВІС», 
голова об’єднання організацій роботодавців області 
(за згодою) 

   

ЗАЯРНЮК  
Ольга Сергіївна 

– начальник Головного управління Пенсійного фонду 
України в області (за згодою) 

   

КРУПА  
Володимир Михайлович 

– начальник Державної фінансової інспекції в області  
(за згодою) 
 
 

   



 2

ЛУКОМСЬКА 
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

   

МАРЦЕНЮК 
Анатолій Анатолійович 

– виконуючий обов’язки начальника Головного 
управління Державної фіскальної служби в області 
(за згодою) 

   

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації  

   

СЕМЕНИШИН 
Микола Олександрович 

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
Головного управління Національної поліції в області 
(за згодою) 

   

ХАМСЬКА 
Людмила Олександрівна 

– начальник Головного управління статистики в 
області (за згодою) 

   

ХАРЬКОВСЬКИЙ  
Геннадій Петрович 

– голова Федерації професійних спілок області  
(за згодою) 

   

ХУДНЯК  
Віктор Анатолійович 

– начальник Головного територіального управління 
юстиції в області (за згодою) 

   

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В.Кальніченко 
 


