
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 01.04.2016 № 155/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
17.01.2019 № 23/2019-р)

 
С К Л А Д  

Координаційної ради з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства 

 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– голова обласної державної адміністрації, голова 
Координаційної ради 

   

КАПІТАНЕЦЬ 
Світлана Володимирівна 

– проректор з науково-методичної роботи приватного 
вищого навчального закладу “Університет економі-
ки і підприємництва”, член Громадської ради при 
обласній державній адміністрації, заступник голови 
Координаційної ради (за згодою) 

   

АРХІПОВИЧ 
Тетяна Миколаївна 

– головний спеціаліст управління інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю обласної 
державної адміністрації, секретар Координаційної ради 

   

АНДРІЇШИНА 
Тетяна Петрівна 

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

   

БАБІЙ 
Вадим Іванович 

– голова громадської організації “Сучасна Україна” 
(за згодою) 

   

ГЛОВАЦЬКИЙ  
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільго-
вих категорій громадян та з питань персоналу Де-
партаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації 

   

ГОЦЬКИЙ 
Григорій Іванович  

– директор Хмельницького місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги, голова 
обласного осередку ВГО “Фонд сприяння демокра-
тичним виборам” (за згодою) 

   

ДЕМЧУК 
Олег Віленович 

– голова громадської організації “Агенція сталого 
розвитку” (за згодою) 

   

ДЖУБАБА 
Людмила Василівна 

– начальник управління реєстрації нормативно-право-
вих актів, правової роботи та правової освіти Голов-
ного територіального управління юстиції в області 
(за згодою) 

   

ДОВБУШ  
Віктор Володимирович 

– голова громадської організації “Повітряні ворота 
Хмельниччини” (за згодою) 

   

ДУПЛЯК 
Тетяна Василівна 

– заступник директора – начальник управління 
освітньої діяльності та організаційного забезпечення 
Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації 
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ЗАПАДЕНКО 
Олена Ігорівна 

– завідувач сектору національностей та релігій уп-
равління культури, національностей, релігій та ту-
ризму обласної державної адміністрації 

   

ЗЕЛЕНКО  
Тетяна Іванівна 

– заступник керівника виконавчого апарату обласної 
ради (за згодою) 

   

КІЗАЄВА 
Оксана Миколаївна 

– уповноважений Верховної Ради України з прав лю-
дини (регіональний координатор у Хмельницькій 
області), голова громадської організації “ЮрПростір” 
(за згодою) 

   

КОКАРЕВИЧ 
Артур Андрісович 

– заступник голови громадської організації “Хмель-
ницький молодіжний клуб розвитку”, регіональний 
експерт Всеукраїнської коаліції громадських органі-
зацій (за згодою) 

   

МІСЯЦЬ  
Андрій Петрович  

– член правління Української Гельсинської Спілки з 
прав людини, голова обласної громадської органі-
зації “Подільська правова Ліга” (за згодою) 

   

НАГОРІЧНА 
Ольга Степанівна 

– заступник директора Інституту з наукової роботи – 
начальник Науково-дослідного центру митної спра-
ви Науково-дослідного інституту фіскальної полі-
тики України Університету державної фіскальної 
служби України, член обласної організації Спілки 
економістів України (за згодою) 

   

РЕЗНІКОВ  
Юрій Олександрович  

– голова обласної організації Українського товариства 
охорони природи (за згодою) 

   

СЛІПКО  
Олена Петрівна 

– начальник відділу з питань розвитку підприєм-
ництва та регуляторної політики управління з пи-
тань розвитку підприємництва та споживчого ринку 
Департаменту економічного розвитку, промисловос-
ті та інфраструктури обласної державної адміні-
страції 

   

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– помічник координатора з питань юридичної допо-
моги Центру допомоги учасникам антитерорис-
тичної операції при обласній державній адміні-
страції, голова комітету з питань взаємодії з учас-
никами бойових дій, добровольцями та волонтерами 
Громадської ради при обласній державній адміні-
страції (за згодою) 

   

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– Генеральний директор ТОВ “Український кристал”, 
голова Громадської ради при обласній державній 
адміністрації (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


