
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 07.12.2016 № 578/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18.01.2018 № 117/2018-р)

 

 
 

С К Л А Д 
робочої групи зі сприяння реалізації в області проекту 

“Ґендерне бюджетування в Україні” 

КАЛЬНІЧЕНКО  
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови облдержадміністрації, 
керівник робочої групи 

   

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл.-
держадміністрації, заступник керівника робочої 
групи 

 

БЕСЧАСТНА 
Галина Альбертівна 

– начальник відділу аналізу даних демографічної та 
соціальної статистики Головного управління ста-
тистики в області (за згодою) 

 

БЛАЖИЄВСЬКА  
Валентина Миколаївна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу загальної середньої та дошкільної освіти уп-
равління освітньої діяльності та організаційного 
забезпечення Департаменту освіти і науки обл-
держадміністрації 

  

ВЄРЯСОВА 
Оксана Володимирівна 

– директор Дитячого будинку Хмельницької облас-
ної ради (за згодою) 

 

ДУПЛЯК 
Тетяна Василівна 

– заступник директора – начальник управління освіт-
ньої діяльності та організаційного забезпечення 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

ЗІНЧУК 
Ольга Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та 
виховної роботи управління професійної освіти та 
ресурсного забезпечення Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

 

ЗОЗУЛЯ 
Володимир Віталійович 

– місцевий консультант з ґендерних питань (фаси-
літатор) (за згодою) 

 

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

– головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
навчальних закладів та установ професійно-тех-
нічної освіти Департаменту освіти і науки обл-
держадміністрації

 

ПІДВИСОЦЬКА  
Наталя В’ячеславівна 

– начальник бюджетного управління Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

 



 2

ПОПИК 
Наталя Василівна 

– начальник відділу бухгалтерської звітності, фінан-
сово-економічного моніторингу закладів освіти 
обласного підпорядкування комунального закладу 
“Центр організаційно-господарського забезпечення 
закладів освіти” (за згодою) 

   

ПОСОНСЬКА 
Наталя Станіславівна 

– головний спеціаліст відділу фінансів соціально-
культурної сфери Департаменту фінансів облдерж-
адміністрації 

 

САДАХ 
Жанна Юріївна 

– головний бухгалтер Дитячого будинку Хмель-
ницької обласної ради (за згодою) 

 

ТИМОФІЇВ 
Любов Ларіонівна 

– начальник відділу державної допомоги та реалі-
зації сімейної політики управління соціальних га-
рантій, компенсацій, моніторингу пільгового забез-
печення та у справах сім’ї Департаменту соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації 

 

ФІЯРСЬКА  
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурс-
ного забезпечення Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Депар-
таменту освіти і науки облдержадміністрації 

 

ШИНКАРУК 
Валентина Володимирівна 

– начальник відділу фінансів соціально-культурної 
сфери Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


