
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.07.2010 № 365/2010-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
06.03.2017 № 168/2017-р)

 

 
С К Л А Д 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва  
при облдержадміністрації 

 

ГУМЕННИЙ  
Олег Вікторович 

– тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника 
голови облдержадміністрації, голова координаційної 
ради  

 

ДУНЕЦЬ  
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “ЗАВОД “АДВІС”, голова 
об’єднання організацій роботодавців області, заступник 
голови координаційної ради (за згодою) 

   

ГРИНЕВИЧ  
Юрій Валентинович 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури облдержадміністрації, 
заступник голови координаційної ради 

   

СЛІПКО  
Олена Петрівна 

– начальник відділу з питань розвитку підприємництва та 
регуляторної політики Департаменту економічного роз-
витку, промисловості та інфраструктури облдержадмі-
ністрації, секретар координаційної ради 

   

БАЮК  
Ольга Олександрівна 

– виконуюча обов’язки начальника управління захисту 
споживачів Головного управління Держпродспожив-
служби в області (за згодою) 

   

БЄЛЯКОВА  
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової палати 
(за згодою) 

   

ВОЙНАРЕНКО  
Михайло Петрович 

– перший проректор, проректор з навчально-педагогічної 
та наукової роботи, доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, президент асоціації 
“Поділля-перший” (за згодою) 

 

ГЛУШАКОВ  
Олексій Олександрович  

– начальник управління Держпраці в області (за згодою) 

   

ДЗЮБЛЮК  
Валерій Петрович 

– начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб 
Головного управління ДФС в області (за згодою) 

   

ДМИТРІЄНКО 
Олена Миколаївна 

– заступник директора – начальник управління з питань 
розвитку підприємництва та споживчого ринку Депар-
таменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

   

ДОЛГОВ 
Володимир Якович 

– голова спостережної ради ПрАТ “Бакалія” (за згодою) 

   

ЗАГАНЯЧ 
Валерій Миколайович 

– виконавчий директор Союзу промисловців та підпри-
ємців області (за згодою) 
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ІЗБІНСЬКИЙ  
Іван Володимирович 

– заступник голови Асоціації сільськогосподарських 
товаровиробників Хмельницької області (за згодою) 

   

КИСЕЛЬОВ  
Сергій Петрович 

– голова обласної організації “Комітет підтримки малого і 
середнього підприємництва “Хмельницький бізнес-
регіон” (за згодою) 

   

КОРЮГІН  
Андрій Валерійович 

– доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування Хмельницького університету уп-
равління та права (за згодою)

   

ЛАЗУНІН 
Олег Олександрович 

– начальник відділу організації митного контролю Хмель-
ницької митниці ДФС (за згодою) 

 

МИРОНОВ  
Руслан Сергійович 

– голова громадської організації “Подільське правоза-
хисне об’єднання автомобільних перевізників”  
(за згодою) 

   

ПОТАПОВА  
Наталія Василівна 

– фізична особа-підприємець, заступник голови Комітету 
підприємців легкої промисловості при Хмельницькій 
торгово-промисловій палаті (за згодою) 

   

РЕЗНІКОВ  
Володимир Юрійович 

– директор приватного підприємства “Еколайф”  
(за згодою) 

   

СЕМКІВ 
Ростислав Романович 

– голова ради територіального відділення Всеукраїнської 
громадської організації “Асоціація платників податків 
України у Хмельницькій області” (за згодою) 

   

ТРАЧУК  
Діна Михайлівна 

– завідувач сектору представництва Державної регуля-
торної служби України в області (за згодою) 

   

ФЕДОРУК  
Сергій Степанович 

– генеральний директор ТОВ “Нейл” (за згодою) 

   

ФЕДОЧЕНКО 
Сергій Олександрович  

– директор ТОВ “Поліграфіст” (за згодою) 

 

ЧЕРЕШНЯ  
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

   

ШАФІНСЬКИЙ  
Микола Андрійович 

– голова обласної організації профспілки житлово-кому-
нального господарства, місцевої промисловості та побу-
тового обслуговування населення, заступник голови 
Федерації профспілок області на громадських засадах 
(за згодою) 

 

ШЕЛЕСТ  
Євгенія Олександрівна 

– кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 
менеджменту та адміністрування Хмельницького націо-
нального університету (за згодою) 

   

ЯРИНА 
Юрій Віталійович 

– фізична особа-підприємець (за згодою) 

 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


