
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
22.02.2018 № 241/2018-р 

 
 

С К Л А Д 
колегії Державного архіву Хмельницької області 

БАЙДИЧ 
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області, голова колегії 

 

БУРДУВАЛІС 
Катерина Миколаївна 

– заступник директора – начальник відділу організацій-
но-аналітичної роботи Державного архіву області, 
заступник голови колегії

 

ДАНІЛКОВИЧ 
Світлана Антонівна 

– заступник начальника відділу організаційно-аналі-
тичної роботи Державного архіву області, секретар 
колегії

   

БЛАЖЕВИЧ 
Юрій Іванович 

– кандидат історичних наук, доцент кафедри суспіль-
них дисциплін Хмельницької гуманітарно-педаго-
гічної академії, голова Хмельницької міської спілки 
краєзнавців (за згодою)

   

БОРТНИК 
Ірина Василівна 

– заступник начальника відділу обліку та довідкового 
апарату Державного архіву області 

 

ВОЙТОВИЧ 
Олександр Валерійович 

– заступник директора – начальник відділу забезпе-
чення збереженості документів Державного архіву 
області 

 

ГАРМАТЮК 
Інна Вікторівна 

– начальник архівного сектору Головного управління 
Національної поліції в області (за згодою) 

 

КУЗЬМІНА 
Наталія Анатоліївна 

– начальник відділу інформації та використання до-
кументів, голова профспілкового комітету Держав-
ного архіву області 

 

КУНДЕЛЬСЬКИЙ 
Валерій Васильович 

– вчитель історії Хмельницького технологічного ба-
гатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, член 
Національної спілки журналістів України (за згодою)

 

ЛЯХ 
Галина Василівна 

– начальник відділу обліку та довідкового апарату 
Державного архіву області 

 

ОЛІЙНИК 
Юрій Васильович 

– начальник відділу інформаційних технологій Дер-
жавного архіву області 

 

ПЕЧУРКІНА 
Алла Миколаївна 

– головний спеціаліст з питань персоналу Державного 
архіву області 

 

ПОГОРІЛЕЦЬ 
Олег Григорович 

– директор Державного історико-культурного заповід-
ника “Межибіж” (за згодою) 

 

РАГА 
Валентина Станіславівна 

– начальник відділу формування Національного архів-
ного фонду та діловодства Державного архіву об-
ласті
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ФЕДЮЧОК 
Олена Миколаївна 

– начальник фінансово-господарського відділу Дер-
жавного архіву області 

 

ХОПТЯР 
Юрій Анатолійович 

– кандидат історичних наук, професор Кам’янець-По-
дільського національного університету ім. І. Огієнка 
(за згодою)

 

ЧАЙКОВСЬКИЙ 
Михайло Євгенович 

– доктор педагогічних наук, ректор Хмельницького ін-
ституту соціальних технологій університету “Ук-
раїна” (за згодою)

   

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– заступник голови Федерації професійних спілок об-
ласті (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


