
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 10.08.2018 № 623/2018-р 

 
 

С К Л А Д 
організаційного комітету з підготовки та відзначення в області 

27-ї річниці незалежності України 
 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, голова організаційного комітету 

 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– керівник апарату обласної державної адміністрації 

 

БІЛЯНСЬКИЙ 
Валентин Віталійович 

 заступник начальника Головного управління Націо-
нальної поліції в області, підполковник поліції  
(за згодою) 

 

БУРДУВАЛІС  
Катерина Миколаївна 

– заступник директора – начальник відділу організа-
ційно-аналітичної роботи Державного архіву області 

 

ДАШКОВСЬКИЙ  
Сергій Михайлович 

– начальник управління житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації 

 

ДЕМЧУК 
Лілія Яківна 

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

 

ДІДИК 
Микола Миколайович 

 заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення обласної державної адміністрації 

 

КЛІМОВ 
Володимир Ілліч 

– начальник управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 

 

КЛИМЧУК 
Василь Васильович 

– радник голови обласної державної адміністрації 

   

КОЗАК 
Андрій Анатолійович 

 начальник сектору зв’язків із засобами масової ін-
формації та роботи з громадськістю Головного уп-
равління ДСНС України в області, полковник служби 
цивільного захисту (за згодою) 

   

КОНОНЧУК 
Вадим Петрович 

– заступник директора – начальник управління роз-
витку тваринництва, переробної та харчової проми-
словості Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації 

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

– начальник управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації

 

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– позаштатний радник голови обласної державної 
адміністрації 
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ПАНАСЮК 
Микола Васильович 

– заступник начальника відділу з питань внутрішньої 
політики, адміністративно-територіального устрою 
та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради (за згодою) 

 

ПАСІЧНИК 
Світлана Михайлівна 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
розвитку будівництва та будівельної діяльності уп-
равління регіонального розвитку та будівництва об-
ласної державної адміністрації 

 

ПОЛІЩУК 
Дмитро Анатолійович 

– начальник організаційного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

ПОЛЬОВИК 
Анатолій Миколайович 

 заступник директора – начальник управління проми-
словості та інфраструктури Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури об-
ласної державної адміністрації 

 

САБІЙ 
Юлія Сергіївна 

– керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради (за згодою) 

   

ТИСЯЧНИЙ 
Іван Ігорович 

 заступник начальника відділу взаємодії з правоохо-
ронними органами та оборонної роботи апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму обласної державної адміністрації 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


