
Додаток  1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 26.03.2013 № 83/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
25.06.2018 № 536/2018-р) 

 
 
 

С К Л А Д  
обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення 
 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– голова обласної державної адміністрації, керівник 
робочої групи 

   

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, заступник керівника робочої групи 

 

ПАЛАМАРЧУК 
Володимир Іванович 

– заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення – начальник управління праці та 
зайнятості населення обласної державної адміні-
страції, секретар робочої групи 

 

АНДРУШКО 
Наталія Михайлівна 

– начальник регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по області (за згодою) 

 

БАБИЧ  
Тетяна Леонідівна 

– начальник відділення Національної служби посе-
редництва і примирення в області (за згодою) 

 

ГЛУШАКОВ 
Олексій Олександрович 

– начальник управління Держпраці в області  
(за згодою) 

 

ГРИНЕВИЧ 
Юрій Валентинович 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації 

 

ДАШКОВСЬКИЙ 
Сергій Михайлович 

– начальник управління житлово-комунального го-
сподарства обласної державної адміністрації 

 

ДУНЕЦЬ 
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “ЗАВОД “АДВІС”, 
голова об’єднання організацій роботодавців області 
(за згодою)

 

ДЬОМА 
Олексій Миколайович 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

 

ЗАЯРНЮК 
Ольга Сергіївна 

– начальник Головного управління Пенсійного фонду 
України в області (за згодою) 

 

КОВАЛЬЧУК 
Сергій Васильович 

– начальник Головного управління ДФС в області 
(за згодою) 

   

ЛУКОМСЬКА 
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 
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МАРЦЕНЮК 
Анатолій Анатолійович 

– начальник Управління Західного офісу Держаудит-
служби в області (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

 

ПОЛЯНСЬКИЙ 
Олег Олександрович 

– підполковник поліції, начальник управління за-
хисту економіки в області Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України (за згодою)

 

ХАМСЬКА 
Людмила Олександрівна 

– начальник Головного управління статистики в 
області (за згодою) 

   

ХАРЬКОВСЬКИЙ 
Геннадій Петрович 

– голова Федерації професійних спілок області  
(за згодою) 

 

ХУДНЯК 
Віктор Анатолійович 

– начальник Головного територіального управління 
юстиції в області (за згодою) 

 

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                           Ю.Бирка 
 
 


