
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 06.04.2015 № 154/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
01.11.2017 № 1049/2017-р)

 

 
С К Л А Д 

обласної робочої групи з підготовки проекту перспективного плану 
формування територій громад Хмельницької області 

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– заступник голови облдержадміністрації, керівник 
робочої групи 

   

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, заступник 
керівника робочої групи (за згодою) 

   

ПАСІЧНИК  
Світлана Михайлівна 

– заступник начальника управління регіонального 
розвитку та будівництва облдержадміністрації, се-
кретар робочої групи 

   

БАЮК  
Микола Іванович 

– директор Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій (за згодою) 

   

БОНДАР  
Дмитро Володимирович 

– перший заступник начальника Головного управ-
ління ДСНС України в області (за згодою) 

   

ДІДИК  
Микола Миколайович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації 

   

ДІДУХ 
Ірина Михайлівна 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації 

   

ДМИТРИШЕН  
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації – начальник управління доходів 
та фінансів галузей виробничої сфери 

   

ДУНАЄВСЬКА  
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, головний архітектор області 

   

ДЬОМА  
Олексій Миколайович 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва облдержадміністрації 

   

КАЛИНЮК 
Петро Михайлович 

– виконавчий директор Регіонального відділення 
Асоціації міст України (за згодою) 

   

КОНДРАТЮК 
Наталія Анатоліївна 

– Антонінський селищний голова Красилівського 
району, представник регіонального відділення Все-
української асоціації сільських та селищних рад  
(за згодою) 
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ЛЮБЕНЧУК  
Вікторія Анатоліївна 

– експерт Хмельницького відокремленого підрозділу 
установи “Центр розвитку місцевого самовряду-
вання” (за згодою) 

   

МЕЛЬНИК 
Юрій Володимирович 

– голова Хмельницької районної ради, представник 
обласного відділення Всеукраїнської асоціації ра-
йонних та обласних рад (за згодою) 

   

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– голова Чемеровецької районної ради, представник 
регіонального відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад (за згодою) 

   

ПАНАСЮК 
Микола Васильович 

– заступник начальника відділу з питань внутрішньої 
політики, адміністративно-територіального устрою 
та інформаційного забезпечення виконавчого апа-
рату обласної ради (за згодою) 

   

ПРОДАН  
Неля Василівна 

– перший заступник начальника Головного терито-
ріального управління юстиції в області (за згодою) 

   

СЛОБОДЯН  
Олександр Станіславович 

– директор товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Ріалбуд Трейд”, голова постійної комісії з 
питань децентралізації, регіонального розвитку та 
комунальної власності Хмельницької обласної 
ради (за згодою) 

   

ФЕДІВ  
Наталя Василівна 

– заступник директора Департаменту охорони здо-
ров’я облдержадміністрації 

   

ХАРЧУК  
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

   

ЯЦКОВСЬКИЙ 
Сергій Віталійович 

– директор Хмельницького відокремленого підроз-
ділу Установи “Центр розвитку місцевого самовря-
дування” (за згодою) 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
 


