
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.01.2020 № 113/2020-р 

 
 

С К Л А Д  
організаційного комітету з підготовки та проведення ІV Міжнародного 

економічного форуму “Інвестиційні можливості Хмельниччини“ 
 

ПРИМУШ  
Роман Борисович 

– перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, співголова організаційного комітету 

 

АНДРІЙЧУК  
Неоніла Вячеславівна 

– перший заступник голови обласної ради, спів-
голова організаційного комітету (за згодою) 

 

ФЛЕНТІН  
Сергій Володимирович 

– заступник директора Департаменту – начальник 
управління економічного розвитку Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури обласної державної адміністрації, секре-
тар організаційного комітету 

 

БАЮК 
Микола Іванович 

– директор Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій (за згодою)

 

БЄЛЯКОВА  
Наталя Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (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 

 

ВАСИЛЕНКО 
Дмитро Миколайович 

– керівник Хмельницького регіонального офісу Про-
грами “U-LEAD з Європою” (за згодою) 

 

ДАШКОВСЬКИЙ  
Сергій Михайлович 

– начальник управління житлово-комунального гос-
подарства обласної державної адміністрації 

 

ДЕМЧУК  
Олег Віленович

– голова ГО “Агенція сталого розвитку “АСТАР”  
(за згодою) 

 

ЗБОРОВСЬКИЙ 
Сергій Анатолійович 

– перший заступник голови Городоцької районної 
державної адміністрації 

 

ІВАНОВ  
Павло Володимирович 

– радник патронатної служби при голові обласної 
державної адміністрації 

 

ЛИСЮК  
Олексій Юрійович 

– позаштатний радник голови обласної державної 
адміністрації (за згодою) 
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МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

– начальник управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації

 

МІРАКІН  
Василь Васильович 

– позаштатний радник голови обласної державної 
адміністрації (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК  
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового роз-
витку обласної державної адміністрації 

 

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

 

САВЧУК  
Катерина Анатоліївна 

– директор Агенції регіонального розвитку області 
(за згодою) 

 

СИБІГА  
Геннадій Федорович 

– начальник управління превентивної діяльності Го-
ловного управління національної поліції в області 
(за згодою)

 

СОБКОВ  
Альберт Іванович 

– Сатанівський селищний голова (за згодою) 

 

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

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

 

ФЕДІВ  
Наталія Василівна 

– заступник директора Департаменту – начальник 
управління фінансово-ресурсного та кадрового за-
безпечення галузі Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації 

 

ФРІДМАН 
Артур Давидович 

– генеральний директор ПрАТ “Об’єднання “Прогрес”, 
депутат Хмельницької обласної ради (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
 


