
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.01.2018 № 121/2018-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
13.06.2019 № 400/2019-Р)

 

СКЛА Д  
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  
при обласній державній адміністрації 

 

ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника голо-
ви обласної державної адміністрації, голова комітету 

 

ДУНАЄВСЬКА 
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації, заступник голо-
ви комітету

 

ЛУКОМСЬКА 
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації, заступник 
голови комітету

 

АДАМЧУК 
Микола Степанович 

– голова обласної організації Українського товарист-
ва глухих (за згодою) 

 

АПОСТОЛ 
Василь Олександрович  

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника від-
ділу безпеки дорожнього руху Управління пат-
рульної поліції в області Департаменту патрульної 
поліції (за згодою)

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури обласної держав-
ної адміністрації

 

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

 

КАРАПОЗЮК 
Василь Миколайович 

– директор обласного відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів (за згодою) 

 

КАТЕРЕНЧУК 
Олександр Григорович 

– головний спеціаліст Центрального міжрегіональ-
ного сектору Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції (за згодою)

 

КІРІЩУК 
Лариса Володимирівна 

– голова обласної організації Українського това-
риства сліпих (за згодою) 

 

КУХАР 
Олена Григорівна 

– завідувач сектору по роботі з дозвільними доку-
ментами управління Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції в області (за згодою) 

 

НАГОРІЧНИЙ 
Юрій Іванович 

– заступник начальника управління житлово-кому-
нального господарства обласної державної адміні-
страції
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НАГОРНЮК 
Микола Володимирович 

– головний інженер Хмельницького державного експе-
риментального протезно-ортопедичного підпри-
ємства (за згодою)

 

ЛЬОВОЧКА 
Андрій Сергійович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника ди-
ректора комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний центр громад-
ського здоров’я” Хмельницької обласної ради 
(за згодою)

 

САВЧУК 
Анатолій Миколайович 

– голова Хмельницького обласного товариства Все-
української організації інвалідів “Союз організацій 
інвалідів в Україні” (за згодою) 

 

СИНЧУК 
Віталій Володимирович 

– начальник відділу матеріально-технічного забезпе-
чення, охорони праці, техніки безпеки комуналь-
ного закладу “Центр організаційно-господарського 
забезпечення закладів освіти” (за згодою)

 

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму обласної державної адміні-
страції

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


