Додаток 1
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 08.10.2015 № 490/2015-р
(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
22.03.2018 № 311/2018-р)

СКЛАД
Координаційної ради з питань сприяння впровадженню заходів щодо захисту
прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації
ГУМЕННИЙ
Олег Вікторович
ГРИНЕВИЧ
Юрій Валентинович

– заступник голови облдержадміністрації, голова

МУЗИКА
Наталія Володимирівна

– головний спеціаліст відділу споживчого ринку Де-

БЄЛЯКОВА
Наталія Миколаївна
БУТЕНКО
Ольга Юріївна

– президент Хмельницької торгово-промислової па-

ВАЩУК
Ярослав Петрович
ГАВІНСЬКА
Олена Іванівна
ДЖУБАБА
Людмила Василівна

– представник у справах інтелектуальної власності

ДЛУГУНОВИЧ
Наталія Анатоліївна
ДМИТРІЄВА
Оксана Олександрівна

– доцент кафедри програмної інженерії Хмельниць-

ДОКТОРУК
Євгеній Валерійович

– доцент кафедри менеджменту Хмельницького ко-

КОМПАНЕЦЬ
Євгеній Михайлович

– заступник начальника юридичного відділу патент-

Координаційної ради

– директор Департаменту економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, заступник голови Координаційної ради

партаменту економічного розвитку, промисловості
та інфраструктури облдержадміністрації, секретар
Координаційної ради
лати (за згодою)

– головний державний інспектор відділу організації
митного контролю Хмельницької митниці ДФС
(за згодою)
в області (за згодою)

– представник Національної ради України з питань
телебачення та радіомовлення в області (за згодою)

– начальник управління реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції в
області (за згодою)
кого національного університету (за згодою)

– заступник начальника – начальник відділу плану-

вання контрольно-перевірочної роботи Головного
управління ДФС в області (за згодою)
оперативного торговельно-економічного інституту
(за згодою)
но-правової фірми “Пахаренко і партнери” (за згодою)
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КОНОНЧУК
Вадим Петрович

– заступник директора Департаменту – начальник уп-

КОХАНЕЦЬ
Інна Сергіївна

– головний спеціаліст відділу у справах преси та

ЛУКАШУК
Валентина Сергіївна

– головний спеціаліст відділу з питань культури,

ЛУЦЮК
Валерій Борисович

– начальник відділу захисту споживачів Головного

МАРТИНЮК
Віталій Миколайович

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними

ОМЕЛЯНЧУК
Олександр Анатолійович

– старший оперуповноважений в особливо важливих

ПАВЛЮК
Ольга Миколаївна

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та

ПРИМУШ
Роман Борисович

– заступник голови обласного територіального відді-

СМОЛІНСЬКИЙ
Володимир Станіславович

– старший оперуповноважений в особливо важливих

ЯРИМЮК
Анатолій Степанович

– голова обласної організації профспілки працівни-

Керівник апарату
адміністрації

равління розвитку агропромислового виробництва,
переробної та харчової промисловості Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації
інформації управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму управління культури, національностей, релігій
та туризму облдержадміністрації
управління Держпродспоживслужби в області
(за згодою)

органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
справах управління Служби безпеки України в
області (за згодою)

виховної роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
лення Антимонопольного комітету України
(за згодою)

справах відділу протидії злочинам у фінансовій
сфері та галузях економіки Управління захисту
економіки у Хмельницькій області Департаменту
захисту економіки Національної поліції України
(за згодою)
ків освіти і науки України, заступник голови Федерації профспілок області на громадських засадах
(за згодою)

Ю. Бирка

