
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 05.11.2012 № 310/2012-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
26.09.2016 № 398/2016-р)

 

 
 

С К Л А Д  
робочої групи з питань сприяння проведенню колективних переговорів 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, керівник робочої групи 

   

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника го-
лови обласної державної адміністрації, заступник 
керівника робочої групи 

   

ПАЛАМАРЧУК 
Володимир Іванович 

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

   

БАБИЧ 
Тетяна Леонідівна 

– начальник відділення Національної служби посе-
редництва і примирення в області (за згодою) 

   

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

   

БУДАЄВ 
Сергій Дмитрович 

– голова обласної організації профспілки праців-
ників будівництва і промисловості будівельних ма-
теріалів України (за згодою) 

   

ВАЩУК 
Григорій Іванович 

– заступник начальника управління житлово-кому-
нального господарства обласної державної адміні-
страції 

 

ВІЛЬЧИНСЬКА 
Людмила Володимирівна 

– голова обласної організації профспілки праців-
ників енергетики і електротехнічної промисловості 
України (за згодою) 

   

ГЛУШАКОВ 
Олексій Олександрович 

– начальник управління Держпраці в області  
(за згодою) 

 

ГУК 
Михайло Володимирович

– голова первинної профспілкової організації Хмель-
ницької атомної електростанції (за згодою) 

   

ДМИТРІЄНКО 
Олена Миколаївна 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури облас-
ної державної адміністрації 

   

ДОЛГОВ 
Володимир Якович 

– голова спостережної ради ПрАТ Хмельницька 
фірма “Бакалія” (за згодою) 
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ДУНЕЦЬ  
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “Завод “АДВІС”, го-
лова Об’єднання організацій роботодавців області 
(за згодою) 

   

ДЬЯКОНОВ 
Леонід Олексійович 

– генеральний директор ТДВ “Кам’янець-Поділь-
ський електромеханічний завод” (за згодою) 

 

ЗАГАНЯЧ 
Валерій Миколайович 

– виконавчий директор Об’єднання організацій  
роботодавців області (за згодою) 

   

ЗАЯРНЮК 
Ольга Сергіївна 

– начальник Головного управління Пенсійного фон-
ду України в області (за згодою) 

   

ЗВАРИЧ 
Віктор Володимирович 

– голова обласної профспілкової організації пра-
цівників агропромислового комплексу України, за-
ступник голови Федерації професійних спілок об-
ласті на громадських засадах (за згодою) 

   

КОНОНЧУК 
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту агропроми-
слового розвитку обласної державної адміністрації 

   

КОСКОВЕЦЬКА 
Євгенія Станіславівна 

– голова правління ПАТ “Укрелектроапарат”  
(за згодою) 

   

ЛУКОМСЬКА 
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

ЛУЦЕНКО 
Микола Олексійович 

– голова обласної організації профспілки працівни-
ків культури України (за згодою) 

   

МАРЦЕНЮК 
Анатолій Анатолійович 

– виконуючий обов’язки начальника Головного уп-
равління ДФС в області (за згодою) 

   

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– директор ТОВ “Святець” (за згодою) 

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

   

ПРАВОРСЬКИЙ 
Іван Максимович 

– член правління Об’єднання організацій робото-
давців області (за згодою) 

   

РААЦ 
Наталя Олександрівна 

– начальник юридичного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

   

РИЖАНСЬКИЙ 
Олександр Тимофійович 

– голова первинної профспілкової організації проф-
спілки авіабудівників України на ДП “Новатор” (за 
згодою) 

   

РОМАНЕЦЬ 
Ірина Юріївна 

– заступник виконавчого директора Об’єднання ор-
ганізацій роботодавців області (за згодою) 

   

САДОМА 
Валентина Станіславівна 

– голова обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров’я України, заступник голови Фе-
дерації професійних спілок області на громадських 
засадах (за згодою) 
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САМОЛИГА 
Петро Васильович 

– голова обласної організації Всеукраїнської проф-
спілки працівників державних органів, доходів і 
зборів (за згодою) 

   

СКОМОРОХОВА 
Аліна Алімівна 

– генеральний директор ТОВ “Тін Імпекс”  
(за згодою) 

   

ТЕРНАВСЬКИЙ 
Петро Іванович 

– генеральний директор ТОВ “Хмельницьктранс” 
(за згодою) 

 

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму обласної державної адміні-
страції 

   

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

   

ХАРЬКОВСЬКИЙ 
Геннадій Петрович 

– голова Федерації професійних спілок області  
(за згодою) 

 

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

   

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

   

ШАФІНСЬКИЙ 
Микола Андрійович 

– голова обласної організації профспілки праців-
ників житлово-комунального господарства, місце-
вої промисловості та побутового обслуговування 
населення України, заступник голови Федерації 
професійних спілок області на громадських за-
садах (за згодою) 

   

ЯГЛІНСЬКИЙ  
Валерій Станіславович 

– голова правління ПрАТ “Деражнянський молочний 
завод” (за згодою) 

   

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– голова обласної організації профспілки праців-
ників освіти і науки України, заступник голови 
Федерації професійних спілок області на громад-
ських засадах (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


