
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 06.04.2015 № 154/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
30.08.2016 № 344/2016-р)

 

 
С К Л А Д 

обласної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану 
формування територій громад Хмельницької області 

КАЛЬНІЧЕНКО  
Володимир Ілліч 

– заступник голови облдержадміністрації, голова 
робочої групи 

   

Олійник 
Валерій Цезарович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника го-
лови облдержадміністрації, заступник голови робо-
чої групи

   

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, заступник 
голови робочої групи (за згодою) 

   

ПАСІЧНИК  
Світлана Михайлівна 

– заступник начальника управління регіонального 
розвитку та будівництва облдержадміністрації, се-
кретар робочої групи 

   

БАЮК  
Микола Іванович 

– директор Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій (за згодою) 

   

Білик 
Інна Анатоліївна 

– експерт Хмельницького офісу реформ з питань 
реформування місцевого самоврядування  
(за згодою) 

   

БОНДАР  
Дмитро Володимирович 

– перший заступник начальника Головного управ-
ління ДСНС України в області (за згодою) 

   

БРИГАДИР  
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва облдержадміністрації 

   

ВІНСЬКИЙ  
Станіслав Вікентійович 

– перший заступник начальника Служби автомо-
більних доріг в області (за згодою) 

   

ДІДИК  
Микола Миколайович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації 

   

ДІДУХ 
Ірина Михайлівна 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 

   

ДМИТРИШЕН  
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації – начальник управління доходів 
та фінансів галузей виробничої сфери 

   

ДУНАЄВСЬКА  
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, головний архітектор області 
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КАЛИНЮК 
Петро Михайлович 

– виконавчий директор Регіонального відділення 
Асоціації міст України (за згодою) 

   

КОНДРАТЮК 
Наталія Володимирівна 

– Антонінський селищний голова Красилівського 
району, представник регіонального відділення Все-
української асоціації сільських та селищних рад  
(за згодою) 

   

МЕЛЬНИК  
Лариса Миколаївна 

– член комітету з питань науки, освіти, релігії, куль-
тури, молоді, спорту та туризму громадської ради 
при облдержадміністрації, представник ГО “Хмель-
ницький майдан” (за згодою) 

   

МЕЛЬНИК 
Юрій Володимирович 

– голова Хмельницької районної ради, представник 
обласного відділення Всеукраїнської асоціації ра-
йонних та обласних рад (за згодою) 

   

ПАНАСЮК 
Микола Васильович 

– заступник начальника відділу з питань внутрішньої 
політики, адміністративно-територіального устрою 
та інформаційного забезпечення виконавчого апа-
рату обласної ради (за згодою) 

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– голова Чемеровецької селищної ради, представник 
регіонального відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад (за згодою) 

   

ПРОДАН  
Неля Василівна 

– перший заступник начальника Головного терито-
ріального управління юстиції в області (за згодою) 

   

РААЦ 
Наталя Олександрівна 

– начальник юридичного відділу апарату облдерж-
адміністрації 

   

СУКАЧ 
Василь Олександрович 

– голова Кам’янець-Подільської районної державної 
адміністрації 

   

ФЕДІВ  
Наталя Василівна 

– заступник директора Департаменту охорони здо-
ров’я облдержадміністрації 

   

ХАРЧУК  
Антоніна Михайлівна 

– заступник начальника Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

   

ЯЦКОВСЬКИЙ 
Сергій Віталійович 

– координатор Хмельницького офісу реформ з пи-
тань реформування місцевого самоврядування 
(за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


