
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 27.11.2018 № 825/2018-р 

 

 
С К Л А Д  

організаційного комітету з підготовки та проведення  
ІІІ Міжнародного економічного форуму  

“Інвестиційні можливості Хмельниччини” 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

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

   

АНДРІЙЧУК  
Неоніла Вячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, співголова 
організаційного комітету (за згодою) 

   

ОСТАПЮК  
Інна Сергіївна 

– начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності 
та міжнародного співробітництва Департаменту еко-
номічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури обласної державної адміністрації, секретар 
організаційного комітету 

   

БЄЛЯКОВА 
Наталя Миколаївна 

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

   

БОХОНСЬКА  
Олена Валеріївна 

– позаштатний радник голови обласної державної 
адміністрації (за згодою) 

   

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

   

ВОЙНАРЕНКО  
Михайло Петрович 

– перший проректор, проректор з науково-педагогіч-
ної та наукової роботи Хмельницького національ-
ного університету, професор, доктор економічних 
наук (за згодою) 

   

ДАШКОВСЬКИЙ  
Сергій Михайлович 

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

   

ДЕМЧУК  
Олег Віленович 

– голова громадської організації “Агенція сталого 
розвитку “АСТАР”, м. Хмельницький (за згодою) 

   

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

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

   

НАГУРНИЙ  
Олександр Олександрович 

– радник патронатної служби при голові обласної 
державної адміністрації 

   

ОМЕЛЯНЮК  
Олег Тимофійович 

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

   

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

   



 

2

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

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

   

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

   

ФЛЕНТІН  
Сергій Володимирович 

– начальник відділу наукової роботи та міжнародної 
співпраці Хмельницького центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, держав-
них підприємств, установ і організацій (за згодою) 

   

ЯЦКОВСЬКИЙ  
Сергій Віталійович 

– директор Хмельницького відокремленого підрозділу 
установи “Центр розвитку місцевого самоврядування” 
(за згодою) 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 
 


