
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
31.01.2018 № 164/2018-р 

 
 

С К Л А Д 
робочої групи з питань перевірки діяльності 

районних державних адміністрацій 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– керівник апарату обласної державної адміністрації, 
керівник робочої групи 

 

ВІНЕР 
Марина Вікторівна 

– завідувач сектору забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату обласної державної адміністрації 

 

ВЛАСЮК 
Сергій Григорович 

– радник патронатної служби при голові обласної 
державної адміністрації 

 

ВОЛОЩУК 
Ірина Віталіївна 

– головний спеціаліст Міжрегіонального управління 
нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмель-
ницькій областях (за згодою) 

 

ГРАДІЛЬ 
Валентина Володимирівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу з питань культури, мистецтва, охорони культур-
ної спадщини та туризму управління культури, 
національностей, релігій та туризму обласної дер-
жавної адміністрації

 

ГУДЛОВСЬКА  
Любов Степанівна 

– начальник загального відділу апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ДЕМЧУК  
Лілія Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 

ДУПЛЯК 
Тетяна Василівна 

– заступник директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації 

 

КЛИМЧУК 
Василь Васильович 

– заступник керівника апарату – начальник організа-
ційного відділу апарату обласної державної адміні-
страції

 

ЛОПАТОВСЬКА 
Наталія Володимирівна 

– начальник відділу роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної державної адміністрації 

 

МАМЧУР 
Юрій Миколайович 

– начальник відділу з питань персоналу та нагород 
апарату обласної державної адміністрації 

 

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

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

 

МАТКОВСЬКИЙ  
Геннадій Віталійович 

– начальник відділу контролю апарату обласної дер-
жавної адміністрації 
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ОВІДЬКО 
Віктор Миколайович 

– начальник відділу планування управління з питань 
цивільного захисту населення обласної державної 
адміністрації

 

ПАЛАМАРЧУК  
Володимир Іванович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення обласної державної адміністрації 

 

СКОРОХОД  
Світлана Степанівна 

– начальник юридичного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

СЛІПКО 
Олена Петрівна 

– начальник відділу з питань розвитку підприєм-
ництва та регуляторної політики управління з пи-
тань розвитку підприємництва та споживчого ринку 
Департаменту економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури обласної державної адміні-
страції 

 

СТАДНІЙЧУК 
Галина Павлівна 

– начальник відділу економічного аналізу, прогнозу-
вання, розвитку агропромислового комплексу та 
сільських територій Департаменту агропромисло-
вого розвитку, екології та природних ресурсів об-
ласної державної адміністрації 

 

СТАДНІК  
Тетяна Олегівна 

– начальник відділу у справах преси та інформації 
управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю обласної державної адміністрації 

 

ХАЛАВЧУК 
Олена Миколаївна 

– начальник юридичного управління Головного управ-
ління Держгеокадастру в області (за згодою) 

 

ШИНКАРУК 
Валентина Володимирівна 

– начальник відділу фінансів соціально-культурної 
сфери Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


