
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 25.02.2013 № 38/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
26.09.2016 № 394/2016-р)

 

 
С К Л А Д  

обласної Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

ОЛІЙНИК  
Валерій Цезарович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника 
голови обласної державної адміністрації, голова 
Координаційної ради 

 

ЛУКОМСЬКА  
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації, заступник 
голови Координаційної ради 

   

ТИМОФІЇВ 
Любов Ларіонівна 

– начальник відділу соціальних гарантій, компен-
сацій та у справах сім’ї управління соціальних 
гарантій, компенсацій, моніторингу пільгового за-
безпечення та у справах сім’ї Департаменту со-
ціального захисту населення обласної державної 
адміністрації, секретар Координаційної ради 

 

БАЄВА  
Тетяна Федорівна 

– керівник обласної громадської організації “По-
дільський центр “Ґендерна рада” (за згодою) 

   

ВЛАСЮК   
Тетяна Михайлівна 

– директор обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

   

ВОЛОБУЄВА  
Олена Федорівна 

– начальник факультету іноземних мов і гумані-
тарних дисциплін Національної академії державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельниць-
кого (за згодою) 

 

ГРАБОВСЬКИЙ   
Андрій Володимирович 

– заступник начальника Головного управління ста-
тистики в області (за згодою) 

   

ДІДИК   
Микола Миколайович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення обласної державної адміністрації 

   

ЗАЯЦ  
Сергій Володимирович 

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

   

МАРТЬЯНОВА  
Руслана Анатоліївна 

– завідувач сектору організації запобігання неле-
гальній міграції, реадмісії та видворення управ-
ління державної міграційної служби в області  
(за згодою) 

   

ПЕТРИЧУК  
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів об-
ласної державної адміністрації 
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ПОПОВ  
Василь Миколайович 

– заступник начальника служби у справах дітей об-
ласної державної адміністрації 

 

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму обласної державної адміністра-
ції 

   

УСТИНОВА 
Оксана Анатоліївна 

– голова благодійного фонду “Ксена” (за згодою) 

 

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

 

ХУДНЯК  
Віктор Анатолійович 

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

   

ЦУГЛЕВИЧ  
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

   

ЧЕРЕШНЯ  
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

ШИНКАРУК  
Андрій Васильович 

– начальник відділу боротьби зі злочинами, по-
в’язаними із торгівлею людьми Головного 
управління Національної поліції України в області 
(за згодою) 

   

ЯЦИШЕН 
Вадим Вадимович 

– голова обласної громадської організації “Есперо” 
(за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


