
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.06.2016 № 259/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
20.04.2018 № 393/2018-р)

 
 
 

С К Л А Д  
регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) 

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

– заступник голови облдержадміністрації, голова 
регіональної ради 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації, заступник голови регіональної ради 

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

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

 

АНТОНЮК 
Іван Володимирович 

– приватний підприємець, директор ресторану “Мо-
реман”, м. Старокостянтинів (за згодою) 

 

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (за згодою) 

   

ВИЧАВКА 
Анатолій Анатолійович 

– голова первинної профспілкової організації сту-
дентів Хмельницького національного універси-
тету, голова комітету з питань освіти, культури, 
молоді, спорту та релігії громадської ради при 
облдержадміністрації (за згодою) 

 

ВОЙТЕНКО 
Станіслав Михайлович 

– головний інженер ДП “Шепетівський ремонтний 
завод” (за згодою) 

 

ГОНЧАРУК 
Володимир Володимирович 

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

ГРАБОВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації – начальник управління з питань 
розвитку підприємництва та споживчого ринку

 

ГРИЗОВСЬКИЙ 
Володимир Васильович 

– керівник асоціації “Регіональне будівництво Хмель-
ниччини”, голова асоціації будівельників в області  
(за згодою) 

 

ДУНЕЦЬ 
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “Завод Адвіс”, голова 
об’єднання організацій роботодавців в області  
(за згодою)
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ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

– заступник керівника виконавчого апарату обласної 
ради, депутат обласної ради (комісія з питань за-
конності, протидії корупції, регламенту, депутат-
ської діяльності та місцевого самоврядування)  
(за згодою)

   

КУНІШЕНКО 
Олександр Петрович 

– керівник багатопрофільного виробничого ТОВ 
“РОКОР” ЛТД, м. Кам’янець-Подільський (за згодою) 

 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– заступник генерального директора ТОВ “Епіцентр”, 
голова постійної комісії обласної ради з питань еко-
номічного розвитку, промисловості, підприємницт-
ва, енергетики, транспорту та зв’язку (за згодою) 

 

ЛУК’ЯНЧУК 
Тетяна Степанівна 

– приватний підприємець, директор кафе-бару 
“Прем’єра”, м. Славута (за згодою) 

 

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

– директор ДПТНЗ “Красилівський професійний лі-
цей”, голова ради директорів професійно-техніч-
них навчальних закладів області (за згодою)

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвит-
ку, екології та природних ресурсів облдержадмі-
ністрації 

 

ПАЛАМАРЧУК 
Володимир Іванович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації – начальник 
управління праці та зайнятості населення

 

ПАНЧУК 
Анатолій Анатолійович 

– депутат обласної ради (комісія з питань бюджету 
та фінансів) (за згодою) 

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів облдержадміні-
страції 

 

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 

 

РОСКВАС 
Анатолій Іванович 

– директор Хмельницького професійного ліцею елек-
троніки, заступник голови асоціації працівників 
професійно-технічної освіти області (за згодою)

 

ТАРАСОВА 
Наталія Юріївна 

– начальник відділу розвитку промисловості управ-
ління промисловості та інфраструктури Департа-
менту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Де-
партаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

ШАПОВАЛОВ 
Сергій Васильович 

– директор СТОВ ім. Т. Шевченка, с. Копачівка Ду-
наєвецького району (за згодою) 

 



 3

ШЕВЧУК 
Людмила Іванівна 

– директор Науково-методичного центру професій-
но-технічної освіти та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників в області  
(за згодою) 

 

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– голова обласної організації профспілки працівни-
ків освіти і науки України (за згодою) 

 

ЯЩУК 
Інна Петрівна 

– декан факультету початкової освіти та філології 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
голова постійної комісії обласної ради з питань ос-
віти, науки, культури, молодіжної політики, спорту 
і туризму (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


