
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 04.01.2017 № 7//2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
30.10.2017 № 1045/2017-р) 

 
 

С К Л А Д  
комісії з питань роботи із службовою інформацією  
у Хмельницькій обласній державній адміністрації  

 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– заступник голови – керівник апарату обласної 
державної адміністрації, голова комісії 

 

ГУДЛОВСЬКА 
Любов Степанівна 

– начальник загального відділу апарату обласної 
державної адміністрації, заступник голови комісії 

 

БУРКА 
Надія Петрівна  

– головний спеціаліст загального відділу апарату 
обласної державної адміністрації, відповідальна за 
роботу з документами для службового користу-
вання, секретар комісії

 

БОРОВИК 
Дмитро Дмитрович 

– оператор комп’ютерного набору юридичного від-
ділу апарату обласної державної адміністрації, 
відповідальний за забезпечення технічного захисту 
інформації

   

БОЯР 
Анатолій Тадеушович 

– завідувач сектору режимно-секретної роботи апа-
рату обласної державної адміністрації 

 

ВІНЕР 
Марина Вікторівна 

– завідувач сектору забезпечення доступу до 
публічної інформації апарату обласної державної 
адміністрації

 

ГОРНИШЕВ 
Валерій Миколайович 

– головний спеціаліст відділу фінансово-організа-
ційного забезпечення Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури облас-
ної державної адміністрації 

 

КЛЕПАЦЬКА 
Олена Борисівна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату 
обласної державної адміністрації, відповідальна за 
архів

   

КОГУТ 
Юрій Леонідович 

– начальник відділу умов праці та альтернативної 
служби управління праці та зайнятості населення 
Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

   

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації 

 

МЕЛЬНИК 
Оксана Петрівна 

– головний спеціаліст режимно-секретного органу 
Державного архіву області  
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НАЗАРЧУК 
Вадим Миколайович 

– головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

НІКОНЕНКО 
Наталія Миколаївна 

– старший інспектор з режимно-секретної роботи 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 

ОРЛОВСЬКИЙ 
Олександр Володимирович 

– завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ПАСТЕРНАК 
Віталій Олександрович 

– начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату обласної державної адміні-
страції

 

ЯНЧУК 
Наталія Віталіївна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
 


