
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 28.07.2017 № 546/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
03.10.2017 № 856/2017-р)

 

 
С К Л А Д 

обласної комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної 
операції, жертв війни та політичних репресій 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– заступник голови – керівник апарату обласної дер-
жавної адміністрації, голова комісії 

 

ОРЛОВСЬКИЙ 
Олександр Володимирович 

– завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату 
обласної державної адміністрації, заступник голови 
комісії 

 

КОРОЛЬОВ 
Олександр Новомирович 

– голова обласного добровільного культурно-просвіт-
ницького, правозахисного благодійного осередку ук-
раїнського товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса, 
секретар комісії (за згодою) 

 

Архіпович  
Тетяна Миколаївна 

– головний спеціаліст управління інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю обласної 
державної адміністрації 

 

Войтович 
Олександр Валерійович 

– заступник директора – начальник відділу збереже-
ності документів Державного архіву області 

 

Гловацький 
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та з питань персоналу Департа-
менту соціального захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації

 

ГОРДА 
Іван Захарович 

– голова обласної організації Товариства Червоного 
Хреста України (за згодою) 

 

Граділь 
Валентина Володимирівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу управління культури, туризму, національностей 
та релігій обласної державної адміністрації 

 

Гучок  
Володимир Михайлович 

– заступник військового комісара по роботі з осо-
бовим складом – начальник групи по роботі з осо-
бовим складом та громадськістю (за згодою)

 

ДЕМЧУК  
Ліля Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я управління організації лікувально-профілак-
тичної роботи та розвитку медичної допомоги насе-
ленню Департаменту охорони здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації 
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Катеринчук 
Олександр Григорович 

– головний спеціаліст державної служби у справах ве-
теранів війни та учасників АТО (за згодою) 

 

КУПРАТИЙ 
Володимир Іванович 

– голова обласної Ради організації ветеранів України 
(за згодою) 

\   

Мартинюк 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

 

МАТВІЮК 
Кузьма Іванович 

– голова обласного товариства політичних в’язнів, 
репресованих та членів їх сімей (за згодою) 

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

   

МІСІНКЕВИЧ 
Леонід Леонідович 

– перший проректор з наукової роботи Хмельницького 
університету управління та права (за згодою) 

 

НІКІТІШИН  
Сергій Петрович 

– заступник начальника Головного управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій в 
області (за згодою)

 

НІКОНІШИН 
Віктор Леонідович 

– начальник відділу з питань внутрішньої політики, 
адміністративно-територіального устрою та інфор-
маційного забезпечення виконавчого апарату облас-
ної ради (за згодою)

 

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 

 

ПОЛІЩУК 
Ольга Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та 
виховної роботи Департаменту освіти і науки об-
ласної державної адміністрації 

 

ПРИЛУЦЬКИЙ 
Віталій Анатолійович 

– головний спеціаліст відділу розвитку будівництва та 
будівельної діяльності управління регіонального роз-
витку та будівництва обласної державної адміністрації

 

САУХ  
Алла Олександрівна 

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

 

СТРУЖЕВСЬКИЙ 
Вадим Іванович 

– начальник відділу соціально-гуманітарної роботи 
управління кадрового забезпечення ГУНП в області 
(за згодою)

 

ШРУБКОВСЬКИЙ  
Володимир Григорович 

– голова комітету з питань взаємодії з учасниками бо-
йових дій, добровольцями та волонтерами громад-
ської ради при обласній державній адміністрації  
(за згодою)

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Володимирович 

– голова громадської ради при обласній державній 
адміністрації (за згодою) 

 
 

Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


