
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.08.2015 № 385/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
11.12.2017 № 1286/2017-р)

 

 
С  К  Л  А  Д  

комісії з питань діяльності підприємств та організацій  
громадських організацій інвалідів в області 

 

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– заступник голови облдержадміністрації, голова комісії 

   

НАДОПТА  
Віта Іванівна 

– провідний економіст комунального закладу “Хмель-
ницький обласний Центр з організації роботи по об-
робці інформації та фінансуванню соціальних про-
грам”, секретар комісії (за згодою) 

   

АДАМЧУК 
Микола Степанович 

– голова обласної організації Українського товариства 
глухих (за згодою) 

   

ІВАНОВА 
Наталія Костянтинівна 

– начальник відділу державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських форму-
вань управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції в області  
(за згодою) 

   

ГЛОВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та з питань персоналу Департа-
менту соціального захисту населення облдержадмі-
ністрації 

   

ГУРИНА 
Лариса Іванівна 

– заступник директора – начальник управління фінан-
сів, організації роботи стаціонарних установ та го-
сподарської діяльності Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації, головний бух-
галтер 

   

КАРАПОЗЮК 
Василь Миколайович 

– директор обласного відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів (за згодою) 

   

КІРІКІЩУК 
Лариса Володимирівна 

– голова обласної організації Українського товариства 
сліпих (за згодою) 

   

ЛАБУНСЬКА 
Оксана Анатоліївна 

– начальник управління міжбюджетних відносин та 
моніторингу видатків місцевих бюджетів Головного 
управління Державної казначейської служби України 
в області (за згодою) 

   

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 
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РАЧОК 
Світлана Іванівна 

– головний спеціаліст відділу оплати праці, зайнятості 
населення та соціально-трудових відносин управ-
ління праці та зайнятості населення Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації 

   

ФІТЬКАЛ 
Світлана Іванівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу адміністрування податку на прибуток, камераль-
них перевірок податкової звітності, взаємодії з пи-
тань трансферного ціноутворення та моніторингу 
звітності управління податків і зборів юридичних 
осіб Головного управління Державної фіскальної 
служби в області (за згодою) 

   

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– голова Громадської ради при Департаменті соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації 
(за згодою) 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


