
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 04.04.2019 № 239/2019-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
06.12.2019 № 844/2019-р)

 
 

С К Л А Д 
керівного комітету з розробки проєктів Стратегії розвитку 

Хмельницької області на 2021-2027 роки 
 

ГАБІНЕТ 
Дмитро Анатолійович 

– голова обласної державної адміністрації, співголова 
керівного комітету 

 

ЗАГОРОДНИЙ 
Михайло Васильович 

– голова обласної ради, співголова керівного комітету 

 

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, заступник 
співголів керівного комітету 

 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, заступник співголів керівного комітету 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

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

 

БАЮК 
Микола Іванович 

– директор Хмельницького центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ та організації (за згодою)

 

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (за згодою) 

 

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

 

ДЕМЧУК  
Олег Віленович 

– директор Агенції сталого розвитку “Астар”  
(за згодою) 

 

ДУНЕЦЬ 
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “ЗАВОД “АДВІС”, голова 
об’єднання організацій роботодавців, голова союзу 
промисловців і підприємців області 

 

КОВАЛЬЧУК 
Сергій Андрійович 

– голова громадської ради при обласній державній 
адміністрації, представник обласного благодійного 
фонду “Благодійний фонд Сергія Лабазюка “Ми по-
руч” (за згодою)

 

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації 
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ПРИМУШ 
Роман Борисович 

– директор Агенції регіонального розвитку області  
(за згодою) 

САВЧУК 
Катерина Анатоліївна 

– радник з питань регіонального розвитку Хмельниць-
кого відокремленого підрозділу установи “Центр 
розвитку місцевого самоврядування” (за згодою)

 

СИМЧИШИН 
Олександр Сергійович 

– Хмельницький міський голова (за згодою) 

 

ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– тимчасово виконуючий обов’язків заступника го-
лови обласної державної адміністрації 

 

ХАМСЬКА 
Людмила Олександрівна

– начальник Головного управління статистики в об-
ласті (за згодою) 

 

ЯЦКОВСЬКИЙ 
Сергій Віталійович 

– виконавчий директор Асоціації об’єднаних територі-
альних громад Хмельниччини (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


