
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 30.06.2017 № 481/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
14.12.2017 № 1328/2017-р)

 

 
 
 

С К Л А Д 
комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 

Хмельницької області 

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації, заступник голови комісії 

 

ГАРКАВЕНКО 
Тетяна Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освітньої діяльності та 
організаційного забезпечення Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації, секретар 
комісії 

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за до-
держанням санітарного законодавства Головного уп-
равління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою)

 

БЕРЕКА 
Віктор Євгенійович 

– директор обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти (за згодою) 

 

БЛАЖИЄВСЬКА 
Валентина Миколаївна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу загальної середньої та дошкільної освіти управ-
ління освітньої діяльності та організаційного забез-
печення Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації

   

ДУПЛЯК 
Тетяна Василівна 

– заступник директора – начальник управління освіт-
ньої діяльності та організаційного забезпечення Де-
партаменту освіти і науки обласної державної адмі-
ністрації

   

ОТРОШКО 
Оксана Іванівна 

– головний спеціаліст відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освітньої діяльності та 
організаційного забезпечення Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 

   

РЯБЧУК 
Оксана Володимирівна 

– начальник відділу організаційно-нормативного за-
безпечення управління освітньої діяльності та ор-
ганізаційного забезпечення Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 

   



 2

ТУНГАСОВА 
Вікторія Петрівна 

– головний спеціаліст – юрисконсульт Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації 

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної  
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації

 

ЯЦУХ 
Сергій Валентинович 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу пожежної безпеки Управління запобігання над-
звичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в області 
(за згодою)

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 
 


