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Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.01.2019 № 29/2019-р 

 
 

С К Л А Д  
обласного організаційного комітету з підготовки та відзначення 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та  
30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР  

із Республіки Афганістан 
 

ПАВЛИШИНА  
Світлана Андріївна  

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
співголова оргкомітету  

   

ЛЕСКОВ  
Валерій Олександрович  

– заступник голови обласної ради, співголова оргко-
мітету (за згодою)  

   

ПРИСТУПА  
Микола Іванович  

– голова обласної організації Української спілки вете-
ранів Афганістану, співголова оргкомітету (за згодою) 

   

БАЙДИЧ  
Володимир Григорович 

– директор Державного архіву області 

   

БРАТКО 
Едуард Петрович  

– начальник Головного управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України в області (за згодою) 

   

ВЕШКО  
Валерій Іванович 

– заступник начальника управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації 

   

ВІКОНСЬКИЙ  
Василь Васильович 

– начальник Головного управління Національної поліції 
в області (за згодою) 

   

ДЕМЧУК  
Лілія Яківна  

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я управління організації лікувально-профілак-
тичної роботи та розвитку медичної допомоги насе-
ленню Департаменту охорони здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ЗАЯРНЮК  
Ольга Сергіївна 

– начальник Головного управління Пенсійного фонду 
України в області (за згодою) 

   

КАТЕРЕНЧУК  
Олександр Григорович  

– головний спеціаліст Центрального міжрегіонального 
сектору Державної служби України у справах вете-
ранів війни та учасників антитерористичної операції 
(за згодою) 

   

КУПРАТИЙ  
Володимир Іванович  

– голова обласної Ради організації ветеранів України  
(за згодою) 

   

ЛУКОМСЬКА  
Світлана Іванівна  

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації  

   

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович  

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації  
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ПРИСЯЖНЮК  
Сергій Олександрович 

– обласний військовий комісар (за згодою) 

   

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

– начальник управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної адмі-
ністрації  

   

ТРУБАЄНКО  
Андрій Анатолійович  

– керівник громадської організації “Учасників АТО 
Хмельниччини та ветеранів війни” (за згодою) 

   

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

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

   

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович  

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації  

   

ХАРЧЕНКО  
Сергій Олександрович 

– начальник управління Служби безпеки України в 
області (за згодою) 

   

ШИНКАРУК  
Олег Миколайович 

– ректор Національної академії Державної прикордонної 
служби України ім. Б. Хмельницького (за згодою) 

   

ШРУБКОВСЬКИЙ  
Володимир Григорович  

– заступник керівника Центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції при обласній державній 
адміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


