
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
31.07.2017 № 552/2017-р 

 
 
 

С К Л А Д  
робочої групи з питань перевірки діяльності структурних 

підрозділів облдержадміністрації  
 

БИРКА  
Юрій Ігорович 

– заступник голови – керівник апарату обласної дер-
жавної адміністрації, керівник робочої групи 

 

БАДЯ 
Аліна Іванівна 

– заступник начальника організаційного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ГУДЛОВСЬКА 
Любов Степанівна 

– начальник загального відділу апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

 

ГУРНА  
Олена Миколаївна 

– заступник начальника відділу з питань персоналу та 
нагород апарату обласної державної адміністрації 
 

 

ДМИТРИШЕН 
Ярославав Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління доходів та 
фінансів галузей виробничої сфери Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації 

 

КЛИМЧУК  
Василь Васильович 

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

 

КОЛЕСНИК 
Валерій Григорович 

– начальник управління моніторингу виконання місцевих 
бюджетів та організаційної роботи Департаменту фінан-
сів обласної державної адміністрації 

 

КОСТЮК 
Роман Вікторович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обласної 
державної адміністрації 

   

КРИШТОФОР 
Володимир Франкович 

– головний державний аудитор відділу контролю в галузі 
освіти, науки, спорту та інформації управління Захід-
ного офісу Держаудитслужби в області (за згодою) 

 

ЛОПАТОВСЬКА   
Наталія Володимирівна  

– начальник відділу роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної державної адміністрації 

 

ЛЮДВІК 
Валентина Василівна 

– головний спеціаліст юридичного відділу апарату об-
ласної державної адміністрації 

 

МАМЧУР  
Юрій Миколайович 

– начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату 
обласної державної адміністрації 

 

МАТКОВСЬКИЙ  
Геннадій Віталійович  

– начальник відділу контролю апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

 

НАЗАРЧУК 
Вадим Миколайович 

– головний спеціаліст юридичного відділу апарату об-
ласної державної адміністрації 
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ПОПОВ 
Микола Володимирович 

– виконуючий обов’язки начальника відділу контролю в 
аграрній галузі, екології та природокористування уп-
равління Західного офісу Держаудитслужби в області 
(за згодою) 

 

РУБАН 
Людмила Іванівна 

– головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями 
громадян апарату облдержадміністрації 

 

САМЧУК 
Ярослав Ігорович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обласної 
державної адміністрації 

   

СКОРОХОД  
Світлана Степанівна 

– заступник начальник юридичного відділу апарату об-
ласної державної адміністрації 

 

СЛІПКО 
Олена Петрівна 

– начальник відділу з питань розвитку підприємництва 
та регуляторної політики Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної 
державної адміністрації 

 

ТОМНЮК 
Віктор Афанасійович 

– головний державний аудитор відділу контролю у галузі 
житлово-комунального господарства, інфраструктури 
та зв’язку управління Західного офісу Держаудит-
служби в області (за згодою)

 

ШЕВЧУК 
Альона Володимирівна 

– головний спеціаліст сектору забезпечення доступу до 
публічної інформації апарату обласної державної адмі-
ністрації 

 

ШИНКАРУК 
Валентина Володимирівна 

– начальник відділу фінансів соціально-культурної сфери 
Департаменту фінансів обласної державної адміні-
страції

 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


