
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.02.2020 № 186/2020-р 

 
 

С К Л А Д 
обласної науково-редакційної групи для підготовки матеріалів  

до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого 
проєкту “Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років” 

 
СИТНИЦЬКА 
Оксана Анатоліївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова обласної науково-редакційної групи 

 

ЛЕСКОВ 
Валерій Олександрович 

– заступник голови обласної ради, заступник голови 
обласної науково-редакційної групи (за згодою) 

 

АДАМСЬКИЙ  
Віктор Романович 

– доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії (за згодою) 

 

БЛАЖЕВИЧ 
Юрій Іванович 

– доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії (за згодою) 

 

БРИЦЬКА 
Олена Миколаївна 

– директор Хмельницького обласного краєзнавчого музею 

 

БУРДУВАЛІС  
Катерина Миколаївна 

– заступник директора – начальник відділу організацій-
но-аналітичної роботи Державного архіву Хмель-
ницької області

 

ВАШЕНЯК  
Ірина Богданівна 

– проректор з науково-педагогічної роботи та моніто-
рингу якості освіти Хмельницького обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

 

ГАЛАТИР 
Віталій Вікторович 

– головний науковий співробітник Державного архіву 
Хмельницької області 

 

ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ 
Анатолій Леонідович 

– декан історичного факультету Кам’янець-Подільського 
національного університету ім. І.Огієнка (за згодою) 

 

ЄСЮНІН  
Сергій Миколайович 

– провідний науковий співробітник Хмельницького об-
ласного краєзнавчого музею (за згодою) 

 

ЗАВАЛЬНЮК 
Олександр Михайлович 

– професор кафедри історії України Кам’янець-По-
дільського національного університету ім. І.Огієнка  
(за згодою)

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

– начальник управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації, голова ліквідаційної комісії

 

НІКОНІШИН 
Віктор Леонідович 

– начальник відділу з питань внутрішньої політики, 
адміністративно-територіального устрою та інформа-
ційного забезпечення виконавчого апарату обласної 
ради (за згодою)
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ОЛІЙНИК  
Микола Петрович 

– професор кафедри міжнародної інформації та країно-
знавства Хмельницького національного університету 
(за згодою)

 

ПАРАНДІЙ 
Валентина Олександрівна 

– директор Хмельницького економіко-правового коледжу 
приватного акціонерного товариства “Вищий навчаль-
ний заклад “Міжрегіональна академія управління пер-
соналом” (за згодою)

 

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

 

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна  

– начальник управління інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій обласної державної 
адміністрації

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

 

ЧАБАН 
Катерина Анатоліївна 

– директор Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки (за згодою) 

 

ЧАЙКОВСЬКИЙ 
Михайло Євгенович 

– ректор Хмельницького інституту соціальних технологій 
“Україна” (за згодою) 

 

ШПАКОВСЬКИЙ 
Сергій Михайлович 

– завідуючий відділом охорони пам’яток історії та куль-
тури в області  

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


