
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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С К Л А Д  

громадської ради при обласній державній адміністрації 

АВАКЯН 
Сурен Гамлетович 

– Хмельницька обласна спілка вірменської національ-
ної культури “Арарат” 

   

БАБІЙ  
Вадим Іванович 

– громадська організація “Сучасна Україна” 

   

БАБІЙ  
Сергій Васильович 

– Хмельницький обласний благодійний фонд “Карітас” 

   

БЕНЬКАЛОВИЧ 
Ярослав Михайлович 

– громадська організація “Об’єднання інвалідів війни, ве-
теранів війни та учасників антитерористичної опе-
рації”

   

БОГАЧУК 
Володимир Якович 

– громадська організація “Асоціація пасажирських пере-
візників “Поділля” 

   

БОДНАР 
Ольга Вікторівна 

– первинна профспілкова організація комунального госпо-
дарства “Міськтепловоденергія” 

   

БОЯРСЬКА 
Людмила Володимирівна 

– Кам’янець-Подільська міська організація Всеукраїн-
ської профспілки працівників і підприємців торгівлі, 
громадського харчування і послуг 

   

ВЕЛЄВ 
Анатолій Миколайович 

– громадська організація “Асоціація онкологів Хмель-
ниччини” 

   

ВИЧАВКА  
Анатолій Анатолійович 

– первинна профспілкова організація студентів Хмель-
ницького національного університету 

   

ВІНСКЕВИЧ  
Анатолій Анатолійович 

– товариство з обмеженою відповідальністю Продю-
серський центр “Ексклюзив” 

   

ГАВРИЛЮК 
Олег Олександрович 

– Хмельницька обласна організація Всеукраїнської 
асоціації працівників професійно-технічної освіти 

   

ГОЛЯК 
Олена Володимирівна 

– громадська організація “Кабінет допомоги вагітним 
жінкам та сім’ям з дітьми “Світанок” 

   

ГУМЕНЮК 
Василь Михайлович 

– громадська організація “Фундатори підприємництва 
Хмельниччини” 

   

ДАНЧАК 
Ольга Василівна 

– громадська організація “Жіноча рада Волочиського 
району” 
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ДОВБУШ 
Віктор Володимирович 

– громадська організація “Повітряні ворота Хмельнич-
чини” 

   

ДРОБИК 
Олександр Петрович 

– громадська організація “Хмельницький міський комі-
тет товариства сприяння обороні України” 

   

ЗАГАНЯЧ 
Валерій Миколайович 

– громадська організація “Союз промисловців та під-
приємців Хмельницької області” 

   

КАПІТАНЕЦЬ  
Світлана Володимирівна

– Хмельницька обласна організація Спілки економістів 
України 

   

КОВАЛЬЧУК 
Сергій Андрійович 

– Хмельницький обласний благодійний фонд “Бла-
годійний фонд Сергія Лабазюка “Ми поруч” 

   

ЛЮЛЬКУН  
Віктор Григорович 

– Хмельницька районна організація Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України”

   

МАЗУР 
Юлія Вікентіївна 

– громадська організація “Агенція сталого розвитку 
“Астар” 

   

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

– Красилівська районна громадська організація “Мо-
лодь за майбутнє” 

   

МАРЧУК 
Олександр Ігорович 

– громадська організація “Студентське самоврядування 
Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка”

   

МАРУЩАК  
Іван Іванович 

– релігійна громада Святого Апостола Андрія Пер-
возванного 

   

МЕЛЬНИК 
Микола Петрович 

– громадська організація “Кам’янець-Подільська міська 
спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціона-
лістів)”

   

ОСАРЧУК 
Оксана Василівна 

– громадська організація “Подільська правова ліга” 

   

ПРОСКИЙ 
Леонід Семенович 

– громадська спілка інвалідів війни, учасників бойових 
дій АТО в Хмельницькій області 

   

РЯБА 
Валентина Степанівна 

– Волочиська районна організація працівників проф-
спілки освіти 

   

САГАЙДАК 
Григорій Андрійович 

– Хмельницька обласна організація Українського това-
риства мисливців і рибалок 

   

СЕМЕНЮК 
Тарас Юрійович 

– громадська організація “Твоя країна” 

   

СЛЮСАРЧУК 
Сергій Борисович 

– Хмельницька обласна громадська організація “Розви-
ток рідного Поділля” 

   

СОЛТИК 
Сергій Олександрович 

– громадська організація “Федерація каное Хмельниць-
кої області” 

   

СТУКАН 
Ігор Михайлович 

– громадське формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону “Плоскирівська сотня” 



 3
   

ХУДЗІНСЬКА 
Анна Володимирівна 

– первинна профспілкова організація ПРАТ “Хмель-
ницька макаронна фабрика” 

   

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– Хмельницька обласна організація профспілки праців-
ників освіти і науки  України 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


