
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
21.06.2017 № 459/2017-р 

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та відзначення в області 

26-ї річниці незалежності України 
 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– тимчасово виконуючий обов`язки заступника голови – 
керівника апарату обласної державної адміністрації,  
голова організаційного комітету 

 

БАЙДИЧ 
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області 

 

ВАДОВСЬКА  
Олена Вікторівна 

– головний спеціаліст відділу економічного аналізу та 
кадрово-юридичної роботи управління житлово-ко-
мунального господарства обласної державної адміні-
страції 

 

ГАРНИК  
Олег Миколайович 

– заступник начальника управління з питань розвитку 
підприємництва та споживчого ринку – начальник 
відділу споживчого ринку Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури об-
ласної державної адміністрації 

   

ДЕМЧУК 
Лілія Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації

 

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 

   

КЛИМЧУК 
Василь Васильович 

– заступник керівника апарату – начальник організа-
ційного відділу апарату обласної державної адміні-
страції 

 

КОНОНЧУК 
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту – начальник уп-
равління розвитку тваринництва, переробної та хар-
чової промисловості Департаменту агропромисло-
вого розвитку обласної державної адміністрації 

 

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату обласної держав-
ної адміністрації

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

– начальник управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації

   



  

НІКОНІШИН 
Віктор Леонідович 

– начальник відділу з питань внутрішньої політики, 
адміністративно-територіального устрою та інформа-
ційного забезпечення виконавчого апарату обласної 
ради (за згодою) 

 

ПАСІЧНИК 
Світлана Михайлівна 

– заступник начальника управління-начальник відділу 
розвитку будівництва та будівельної діяльності уп-
равління регіонального розвитку та будівництва об-
ласної державної адміністрації 

 

САБІЙ 
Юлія Сергіївна 

– керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради (за згодою) 

 

САЄНКО 
Марія Євгенівна 

– начальник відділу моніторингу, зв’язків з громад-
ськістю та діловодства Департаменту екології та при-
родних ресурсів обласної державної адміністрації

   

СЕМЕНЮК 
Ганна Валеріївна 
 

– головний спеціаліст відділу моніторингу, зв’язків з 
громадськістю та діловодства Департаменту екології 
та природних ресурсів обласної державної адміні-
страції

   

ТКАЧУК  
Наталія Євгенівна 

– начальник відділу післядипломної освіти, кадрового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я облас-
ної державної адміністрації 

 

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму обласної державної адміністрації 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації             В. Олійник 


