
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.04.2015 № 176/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
27.11.2018 № 822/2018-р)

 
 

СКЛАД 
комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору  

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,  
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 
 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– голова обласної державної адміністрації, голова ко-
місії 

   

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, заступник голови комісії 

   

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та бу-
дівництва обласної державної адміністрації, секре-
тар комісії 

   

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, заступник 
голови постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету та фінансів (за згодою) 

   

БОЙКО 
Михайло Дмитрович 

– член громадської організації “Комітет виборців 
України” (за згодою) 

   

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– член громадської організації агенція сталого роз-
витку “АСТАР”, м. Хмельницький (за згодою) 

   

ЗАГОРОДНИЙ 
Михайло Васильович 

– голова обласної ради, голова регіонального відді-
лення Української асоціації районних та обласних 
рад (за згодою) 

   

ІВАЩУК 
Сергій Петрович 

– генеральний директор ТОВ НВА “Перлина Поділ-
ля”, член громадської організації “Всеукраїнська 
аграрна рада” (за згодою) 

   

МІРАКІН 
Василь Васильович 

– директор ТОВ “Дубово-Агро”, член громадської 
організації “Нова економічна політика”, м. Хмель-
ницький (за згодою) 

   

НАГУРНИЙ 
Олександр Олександрович 

– радник патронатної служби при голові обласної 
державної адміністрації 

   

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації 

   

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 
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ПОЧТАЛЬЙОН 
Микола Сергійович 

– директор філії ДП “Хмельницькдержбудекспертиза” 
в області (за згодою) 

   

ПРИМУШ 
Роман Борисович 

– виконуючий обов’язки голови обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України, 
член громадської організації “Хмельницькй енерге-
тичний кластер” (за згодою) 

   

ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– директор ПП “ЮКК “Партнери”, член громадської 
організації “ФОРПОСТ НАРОДОВЛАДДЯ”, м. Хмель-
ницький (за згодою) 

   

ФРІДМАН 
Артур Давидович 

– генеральний директор ЗАТ “Об’єднання “Прогрес”, 
м. Славута, голова постійної комісії обласної ради з 
питань будівництва, житлово-комунального госпо-
дарства, інвестиційної політики, природокористування 
та екології (за згодою) 

   

ЯЦКОВСЬКИЙ 
Сергій Віталійович 

– директор Хмельницького відокремленого підрозділу 
Центру розвитку місцевого самоврядування  
(за згодою) 

   

ЯЩУК 
Інна Петрівна 

– декан факультету початкової освіти та філології 
Хмельницької педагогічної академії, член-кореспон-
дент Міжнародної академії наук педагогічної осві-
ти., голова постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури молодіжної політики, спорту 
і туризму (за згодою) 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


