
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 07.12.2016 № 578/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
28.12.2018 № 914/2018-р)

 
 

 
С К Л А Д 

робочої групи зі сприяння реалізації в області проекту 
“Ґендерне бюджетування в Україні” 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови облдержадміністрації, 
керівник робочої групи 

   

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації, заступник керівника робочої групи 

   

БЕСЧАСТНА 
Галина Альбертівна 

– начальник відділу аналізу даних демографічної та 
соціальної статистики Головного управління статис-
тики в області (за згодою) 

   

БОНДАРЕНКО 
Юлія Віталіївна 

– головний бухгалтер обласної бібліотеки для дітей 
ім. Т.Г. Шевченка (за згодою) 

   

ВЕРШКОВ 
Геннадій Володимирович 

– заступник начальника відділу аналізу виконання 
бюджету та організаційно-планової роботи Департа-
менту фінансів облдержадміністрації 

   

ГОЦІЙ 
Катерина Вікторівна 

– головний спеціаліст відділу планування, фінансу-
вання, обліку та звітності управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму облдержадміні-
страції 

   

ЗІНЧУК 
Ольга Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та 
виховної роботи управління професійної освіти та 
ресурсного забезпечення Департаменту освіти і нау-
ки облдержадміністрації 

   

ЗОЗУЛЯ 
Володимир Віталійович 

– місцевий консультант з ґендерних питань (фасилі-
татор) (за згодою) 

   

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

– начальник відділу бухгалтерської звітності, фінансо-
во-економічного моніторингу професійних навчаль-
них закладів комунального закладу “Центр організа-
ційно-господарського забезпечення закладів освіти 
області” (за згодою) 

   

ЛУКАШУК 
Валентина Володимирівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу з питань культури, мистецтва, охорони куль-
турної спадщини та туризму управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміні-
страції 
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ПІДВИСОЦЬКА 
Наталя В’ячеславівна 

– начальник бюджетного управління Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

   

ПОЛІЩУК 
Оксана Михайлівна 

– головний спеціаліст відділу фінансів соціально-куль-
турної сфери Департаменту фінансів облдержадміні-
страції 

   

ПОСОНСЬКА 
Наталя Станіславівна 

– головний спеціаліст відділу фінансів соціально-куль-
турної сфери Департаменту фінансів облдержадміні-
страції 

   

ТИМОФІЇВ 
Любов Ларіонівна 

– начальник відділу державної допомоги та реалізації 
сімейної політики Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації 

   

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Депар-
таменту освіти і науки облдержадміністрації 

   

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації 

   

ШИНКАРУК 
Валентина Володимирівна 

– начальник відділу фінансів соціально-культурної 
сфери Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


