
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.10.2018 № 734/2018-р 

 
 

С К Л А Д 
комісії з визначення статусу осіб, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

ДІДИК  
Микола Миколайович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення обласної державної адміністрації, за-
ступник голови комісії 

 

ГЛОВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та з питань персоналу Департа-
менту соціального захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації, секретар комісії 

 

БОНДАРУК 
Наталія Михайлівна 

– заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклі-
нічної роботи обласної лікарні (за згодою) 

 

БУРДУВАЛІС 
Катерина Миколаївна 

– заступник директора Державного архіву області – 
начальник відділу організаційно-аналітичної роботи 

   

БУХТА 
Євгенія Леонідівна 

– головний спеціаліст відділу соціального забезпечен-
ня обласного військового комісаріату (за згодою) 

 

ЖІГУЛІНА  
Оксана Леонідівна 

– заступник начальника відділу контролю соціальної 
галузі та сфери культури Управління Західного 
офісу Держаудитслужби в області (за згодою)

 

КАЛАШНІКОВ 
Віктор Євстафійович 

– голова обласної організації Всеукраїнської громад-
ської організації інвалідів Чорнобильської катастро-
фи “ Чорнобиль-Єдність” (за згодою) 

 

КОВАЛЬЧУК  
Юлія Вікторівна 

– заступник начальника Головного управління Пен-
сійного фонду України в області (за згодою) 

 

ЛУКІЯНЧУК 
Володимир Федорович 

– голова Хмельницької міської організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чорно-
биль України” (за згодою)

 

ЛЮЛЬКУН 
Віктор Григорович 

– голова Хмельницької районної організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України” (за згодою) 

   

НАЗАРЧУК  
Вадим Миколайович 

– заступник начальника юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ПЕТРУК 
Володимир Олександрович 

– голова Волочиського міського товариства інвалідів 
Волочиського районного товариства Всеукраїнської 
організації інвалідів “Союз організацій інвалідів Ук-
раїни” (за згодою) 
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СТРУЖЕВСЬКИЙ  
Вадим Іванович 

– начальник відділу соціально-гуманітарної роботи, кад-
рового забезпечення Головного управління Націо-
нальної поліції в області (за згодою) 

 

ЧЕРНИШ 
Дмитро Валерійович 

– старший оперуповноважений в особливо важливих 
справах відділу контррозвідувального захисту інте-
ресів держави у сфері економічної безпеки Управ-
ління Служби безпеки України в області (за згодою)

 

ЧОРНИЙ 
Віктор Миколайович 

– керівник Хмельницької обласної громадської орга-
нізації “Чорнобиль” співробітників органів та військ 
МВС (за згодою)

 

ШЕВЧУК 
Олег Васильович 

– начальник відділу персоналу Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в області, підполковник служби цивільного захисту 
(за згодою)

 

ЯКИМЧУК 
Володимир Анатолійович 

– голова Хмельницької обласної організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України” (за згодою) 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


