
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.04.2015 № 176/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
26.069.2017 № 819/2017-р)

 

 
 

С К Л А Д 
комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

КОРНІЙЧУК 
Олександр Олександрович  

– голова обласної державної адміністрації, голова 
комісії 

 

ГУМЕННИЙ 
Олег Вікторович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника го-
лови обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії 

 

ДЬОМА 
Олексій Миколайович 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації, се-
кретар комісії

 

АНТОНЮК 
Сергій Олегович 

– член громадської організації “Громада Поділля”, 
м. Хмельницький (за згодою) 

 

БУРЯКОВСЬКИЙ 
Анатолій Юрійович 

– директор Подільського експертно-технічного центру, 
м. Хмельницький (за згодою) 

 

ДЕХТЯРУК 
Олександр Миколайович 

– член Громадської палати Хмельницької області 
Всеукраїнської громадської організації “Громадська 
палата України”, депутат обласної ради (за згодою) 

 

ДУКАЄВ 
Хусейн Саідович 

– член Всеукраїнської профспілки працівників і під-
приємців торгівлі, громадського харчування та по-
слуг (за згодою)

 

ЗАГОРОДНИЙ 
Михайло Васильович 

– голова обласної ради, голова регіонального відді-
лення Української асоціації районних та обласних 
рад (за згодою) 

 

КАПЛИЧНИЙ 
Анатолій Миколайович 

– член Всеукраїнської громадської організації “Ук-
раїнська палата арбітражних керуючих” (за згодою)

 

ЛЮБЕНЧУК 
Вікторія Анатоліївна 

– експерт з питань децентралізації Хмельницького 
відокремленого підрозділу Центру розвитку місце-
вого самоврядування (за згодою) 

 

МЕЛЬНИК  
Микола Петрович 

– член громадської організації “Хмельницька міська 
спілка учасників бойових дій в Афганістані, воїнів 
антитерористичної операції та волонтерів”  
(за згодою)

 

МЯРКОВСЬКА 
Ольга Володимирівна 

– представник приватної аудиторської фірми “Аудит 
сервіс”, м. Хмельницький (за згодою) 
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ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

 

ПОВОРОЗНЮК 
Володимир Васильович 

– депутат обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань децентралізації, регіональ-
ного розвитку та комунальної власності (за згодою)

 

ПОЧТАЛЬЙОН 
Микола Сергійович 

– директор філії ДП “Хмельницькдержбудекспертиза” 
(за згодою) 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

 

ФРІДМАН 
Артур Давидович 

– генеральний директор ЗАТ “Об’єднання Прогрес” 
м. Славута, голова постійної комісії з питань будів-
ництва, житлово-комунального господарства, ін-
вестиційної політики, природокористування та 
екології (за згодою)

 

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

   

ЧЕРНИЛЕВСЬКИЙ 
Костянтин Іванович 

– член громадської організації “Нагляд”, м. Хмель-
ницький (за згодою) 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


