
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.03.2017 № 188/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
10.12.2018 № 861/2018-р)

 
 

С К Л А Д 
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  

 
ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова координаційної ради 

   

БАРАНОВСЬКИЙ 
Володимир Іванович 

– голова Кам’янець-Подільської дитячої громадської 
організації “Клуб юних миротворців”, ветеран-миро-
творець, учасник бойових дій, заступник голови 
координаційної ради (за згодою) 

   

АНДРІЇШИНА 
Тетяна Петрівна 

– головний спеціаліст відділу з питань молоді управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації, 
секретар координаційної ради 

   

АТАМАНЧУК 
Яків Іванович 

– начальник відділу по роботі з персоналом Націо-
нальної академії Державної прикордонної служби 
України імені Б. Хмельницького (за згодою) 

   

БАЙДИЧ 
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області, голова прав-
ління Хмельницької обласної громадської органі-
зації архівістів та дослідників Поділля та південно-
східної Волині “Поклик віків” 

   

ВАСИЛЕНКО 
Павло Станіславович 

– голова громадської організації учасників антитеро-
ристичної операції у м. Кам’янець-Подільський та 
Кам’янець-Подільському районі (за згодою) 

   

ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ 
Ігор Казимирович 

– завідувач науково-методичного центру виховної ро-
боти та позашкільної освіти Хмельницького облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти  
(за згодою) 

   

ГОЛОВНЯ 
Олег Борисович 

– заступник начальника – начальник відділу соціаль-
но-гуманітарної роботи та психологічного забезпе-
чення Центру забезпечення діяльності Головного 
управління ДСНС України в області (за згодою) 

   

ГРЕБЕНЮК 
Владислав Сергійович 

– директор комунальної установи “Молодіжний центр”, 
голова громадської організації “Молодь за краще 
майбутнє” (за згодою) 

   

КАРНАТОВСЬКИЙ 
Андрій Леонідович 

– представник обласного козацького товариства Все-
української громадської організації “Українське 
Реєстрове Козацтво” (за згодою) 

   

КАЧУРИНЕЦЬ 
Сергій Сергійович 

– керівник дитячої студії танцю Державного академіч-
ного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”  
(за згодою) 
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КОЛЕСНИК 
Наталія В’ячеславівна 

– директор обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (за згодою) 

   

КУШНІР 
Тарас Петрович 

– представник громадської організації Козацьке това-
риство “Вовковинецька Січ”, головний тренер з ко-
зацьких бойових мистецтв (за згодою) 

   

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

   

МАРТИНЮК 
Ігор Анатолійович 

– начальник організаційно-планового відділу Націо-
нальної академії Державної прикордонної служби 
України імені Б. Хмельницького (за згодою) 

   

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

МОГИЛА 
Віталій Сергійович 

– старший офіцер відділення по роботі з особовим 
складом в/ч А0553 (за згодою) 

   

СКОРОБОГАТИЙ 
Сергій Олександрович 

– представник Хмельницького окремого козацького 
куреня ім. І. Нечая Українського козацтва (за згодою) 

   

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

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

   

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

   

ЦИМБАЛЮК 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності Головного управління На-
ціональної поліції в області (за згодою) 

   

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– координатор Центру допомоги учасникам АТО в 
області, голова комітету з питань взаємодії з учас-
никами бойових дій, добровольцями та волонтерами  
Громадської ради при обласній державній адміні-
страції (за згодою) 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


