
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.04.2015 № 176/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
09.01.2020 № 20/2020-р)

 

 
СКЛАД 

комісії з оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних 
програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
 

ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
заступник голови комісії 

 

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та бу-
дівництва обласної державної адміністрації, секре-
тар комісії

 

АНДРІЙЧУК 
Неоніла В’ячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради (за згодою) 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

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

 

ГІЛЕВИЧ 
Тетяна Олександрівна 

– член громадської організації “Арт простір інно-
вації”, м. Хмельницький (за згодою) 

 

ЗАГОРОДНИЙ 
Михайло Васильович 

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

 

ЗАХАРКО 
Андрій Олександрович 

– член громадської організації “Територія”, м. Хмель-
ницький (за згодою) 

 

ІВАНОВА 
Роксолана Юріївна 

– член громадської організації “Ріст інновацій”, 
м. Хмельницький (за згодою) 

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

 

ПОЧТАЛЬЙОН 
Микола Сергійович 

– директор філії ДП “Укрдержбудекспертиза” в об-
ласті (за згодою) 

 

ФРІДМАН 
Артур Давидович  

– генеральний директор ЗАТ “Об’єднання “Прогрес”, 
м. Славута, голова постійної комісії обласної ради 
з питань будівництва, житлово-комунального госпо-
дарства, інвестиційної політики, природокористу-
вання та екології (за згодою) 
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ЧЕРНЯК 
Олена Юріївна 

– член громадської організації “Освітньо-інформа-
ційний центр Європейського права”, м. Хмельниць-
кий (за згодою)

 

ЯЦКОВСЬКИЙ 
Сергій Віталійович 

– виконавчий директор Асоціації об’єднаних терито-
ріальних громад Хмельниччини (за згодою) 

 

ЯЩУК 
Інна Петрівна 

– декан факультету початкової освіти та філології 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, про-
фесор кафедри педагогіки, член Міжнародної ака-
демії наук педагогічної освіти, голова постійної 
комісії обласної ради з питань освіти, науки, куль-
тури молодіжної політики, спорту і туризму  
(за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
 
 


