
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 04.04.2017 № 244/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
02.08.2017 № 561/2017-р)

 

 
 

СКЛАД  
обласної науково-редакційної групи з підготовки матеріалів  

до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого 
проекту “Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років” 

 

ОЛІЙНИК  
Валерій Цезарович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
співголова обласної науково-редакційної групи 

 

ЛЕСКОВ 
Валерій Олександрович  

– заступник голови обласної ради, співголова об-
ласної науково-редакційної групи (за згодою) 

 

ГАЛАТИР 
Віталій Вікторович 

– головний науковий співробітник Державного архі-
ву області, секретар обласної науково-редакційної 
групи

   

АДАМСЬКИЙ  
Віктор Романович 

– доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельниць-
кої гуманітарно-педагогічної академії (за згодою) 

 

БАЖЕНОВ 
Лев Васильович 

– голова обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України (за згодою) 

 

БАЙДИЧ 
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області 

 

БЕРЕКА 
Віктор Євгенович 

– ректор обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти (за згодою) 

 

БИРКА  
Юрій Ігорович 

– заступник голови – керівник апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

 

БІЛИЙ 
Леонід Григорович 

– директор Хмельницького інституту МАУП 
(за згодою) 

 

БРИЦЬКА 
Олена Миколаївна 

– директор обласного краєзнавчого музею (за згодою) 

   

ЗАВАЛЬНЮК  
Олександр Михайлович 

– професор кафедри історії України Кам’янець-По-
дільського національного університету ім. І.Огієнка 
(за згодою) 

 

КОПИЛОВ 
Сергій Анатолійович 

– ректор Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету ім. І. Огієнка (за згодою) 

 

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-
ційної політики виконавчого апарату обласної ради 
(за згодою)  

 

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

 

СКИБА 
Микола Єгорович 

– ректор Хмельницького національного університету 
(за згодою)  

   

ТЕЛЯЧИЙ  
Юрій Васильович 

– начальник управління контролю у сфері вищої 
освіти Державної інспекції навчальних закладів 
України (за згодою) 

 

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна  

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

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

   

ЧАБАН 
Катерина Анатоліївна 

 директор обласної універсальної наукової бібліо-
теки (за згодою) 

 

ЧАЙКОВСЬКИЙ 
Михайло Євгенович 

– ректор Хмельницького інституту соціальних техно-
логій “Україна” (за згодою) 

 

ШОРОБУРА 
Інна Михайлівна  

– ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної ака-
демії (за згодою) 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


