
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 14.03.2019 № 176/2019-р 

 
 

 
С К Л А Д 

міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо 
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів 

Хмельницької області 
 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– голова обласної державної адміністрації, співголова 
робочої групи 

   

ЗАГОРОДНИЙ  
Михайло Васильович 

– голова обласної ради, голова регіонального відді-
лення Української асоціації районних та обласних 
рад, співголова робочої групи (за згодою) 

   

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
заступник співголів робочої групи 

   

ПАСІЧНИК  
Світлана Михайлівна 

– заступник начальника управління регіонального роз-
витку та будівництва обласної державної адміністра-
ції, секретар робочої групи 

   

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради (за згодою) 

   

БІЛЯНСЬКИЙ 
Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління Націо-
нальної поліції в області, підполковник (за згодою) 

   

БОНДАР  
Дмитро Васильович 

– перший заступник начальника Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в області (за згодою) 

   

БОХОНСЬКА  
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації 

   

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

   

ДУНАЄВСЬКА 
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури об-
ласної державної адміністрації 

   

ЗАЯЦЬ 
Веліна Владиславівна 

– Дунаєвецький міський голова, голова Асоціації об’єд-
наних територіальних громад Хмельницької області 
(за згодою) 

   

ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

– заступник керівника виконавчого апарату обласної 
ради (за згодою) 

   

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації 
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КОВТУН 
Ірина Броніславівна 

– проректор з нормативного та науково-методичного 
забезпечення Хмельницького університету управління 
та права, кандидат наук з державного управління, 
доцент (за згодою) 

   

КОНДРАТЮК 
Наталія Анатоліївна 

– Антонінський селищний голова Красилівського ра-
йону, представник регіонального відділення Всеук-
раїнської асоціації сільських та селищних рад  
(за згодою) 

   

ЛЮБЕНЧУК 
Вікторія Анатоліївна 

– радник з питань децентралізації Хмельницького від-
окремленого підрозділу Установи “Центр розвитку 
місцевого самоврядування” (за згодою) 

   

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

   

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

   

СКОРОХОД 
Світлана Степанівна 

– начальник юридичного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

   

СЛОБОДЯН 
Олександр Станіславович 

– голова постійної комісії обласної ради з питань 
децентралізації, регіонального розвитку та кому-
нальної власності (за згодою) 

   

СПОСОБ 
Олег Олексійович 

– начальник управління державного земельного ка-
дастру Головного управління Держгеокадастру в 
області (за згодою) 

   

ТКАЧУК  
Сергій Петрович 

– радник патронатної служби при голові обласної 
державної адміністрації 

   

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ХАМСЬКА 
Людмила Олександрівна 

– начальник Головного управління статистики в об-
ласті 

   

ХУДНЯК 
Віктор Анатолійович 

– начальник Головного територіального управління 
юстиції в області (за згодою) 

   

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

   

ЯЦКОВСЬКИЙ  
Сергій Віталійович 

– директор Хмельницького відокремленого підрозділу 
Установи “Центр розвитку місцевого самовряду-
вання” (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


