
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.01.2019 № 22/2019-р 

 
 

С К Л А Д  
організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2019 році в області 

Дня Соборності України 
 

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації,  
голова організаційного комітету 

   

АДРІЇШИНА 
Тетяна Петрівна 

– головний спеціаліст відділу з питань молоді управ-
ління молоді та спорту обласної державної адміні-
страції 

   

БАЙДИЧ  
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області 

   

БІЛЯНСЬКИЙ 
Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління На-
ціональної поліції в області, підполковник поліції 
(за згодою) 

   

ВОЛИК 
Олександр Михайлович 

– головний спеціаліст відділу планування, організації 
заходів управління з питань цивільного захисту на-
селення обласної державної адміністрації 

   

ГЛОВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

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

   

ДЕМЧУК 
Лілія Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

   

ДУНАЄВСЬКА  
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації 

   

КЛИМЧУК 
Василь Васильович 

– радник голови обласної державної адміністрації 

   

ЛАКУСТА 
Андрій Михайлович 

– начальник управління розвитку агропромислового 
виробництва, переробної та харчової промисловості 
Департаменту агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів обласної державної адміні-
страції 

   

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату обласної держав-
ної адміністрації 

   

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

– заступник начальника відділу з питань внутрішньої 
політики, адміністративно-територіального устрою 
та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради (за згодою) 

   

ПОЛІЩУК 
Дмитро Анатолійович 

– начальник організаційного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

   

ПОЛЬОВИК 
Анатолій Миколайович 

– заступник директора – начальник управління проми-
словості та інфраструктури Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури об-
ласної державної адміністрації 

   

САУХ 
Алла Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу економічного аналізу та 
кадрово-юридичної роботи управління житлово-ко-
мунального господарства обласної державної адміні-
страції 

   

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

   

ЦИМБАЛЮК 
Світлана Дмитрівна 

– завідувач сектору з питань культури, мистецтва, 
навчальних закладів та туризму управління культури, 
національностей, релігій та туризму обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ЧУХАСЬ 
Ольга Олександрівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт відділу розвитку 
будівництва та будівельної діяльності управління 
регіонального розвитку та будівництва обласної дер-
жавної адміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


