Додаток
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 19.03.2020 № 266/2020-р

СКЛАД
комісії щодо розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які
потребують дороговартісного лікування
СИТНИЦЬКА
Оксана Анатоліївна
ЛУКОМСЬКА
Світлана Іванівна
КОСТІНА
Оксана Ігорівна

– заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

БАНДИРСЬКИЙ
Віталій Анатолійович
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
Віктор Володимирович

– заступник директора Хмельницького районного центру

ВЄЛЄВ
Анатолій Миколайович

– лікар-хірург-стоматолог

ГУРИНА
Лариса Іванівна

– заступник директора – начальник управління фінансів,

ДІДИК
Микола Миколайович
ДМИТРИШЕН
Ярослава Ярославівна

– заступник директора Департаменту соціального захисту

ДОБРОВОЛЬСЬКА
Лариса Олексіївна

– директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації, заступник голови комісії

– головний спеціаліст відділу моніторингу пільгового забезпечення та житлових субсидій Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації, секретар комісії
зайнятості, депутат обласної ради (за згодою)

– завідувач кардіологічного відділення комунального неко-

мерційного підприємства “Хмельницький обласний госпіталь
ветеранів війни”, голова групи експертів Департаменту охорони здоров′я облдержадміністрації за напрямом “Кардіологія. Хірургія серця та магістральних судин” (за згодою)
комунального некомерційного
підприємства “Хмельницький обласний протипухлинний
центр”, голова громадської організації “Асоціація онкологів
Хмельниччини”, член Громадської ради при обласній державній адміністрації (за згодою)
організації роботи стаціонарних установ та господарської
діяльності, головний бухгалтер Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації
населення облдержадміністрації

– заступник директора – начальник управління доходів та

фінансів галузей виробничої сфери Департаменту фінансів
облдержадміністрації

– завідувач кардіоревматологічного відділення комуналь-

ного некомерційного підприємства “Хмельницька обласна
дитяча лікарня”, голова групи експертів Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації за напрямом “Педіатрія” (за
згодою)
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ПІДДУБНА
Оксана Вікторівна

– головний лікар комунального підприємства “Хмельницька

РУДА
Віра Іванівна
ХУДЕНКО
Олександр Іванович
ЦУГЛЕВИЧ
Яків Миколайович

– головний лікар комунального некомерційного підприємства

ШАРЕНКО
Марія Григорівна
ЯНЧУК
Микола Андрійович

Заступник керівника
апарату адміністрації

міська інфекційна лікарня”, голова групи експертів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за напрямом
“Інфекційні хвороби. Дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія” (за згодою)
“Хмельницька обласна дитяча лікарня” (за згодою)

– директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

– директор комунального некомерційного підприємства

“Хмельницька обласна лікарня”, депутат обласної ради (за
згодою)

– заступник

директора комунального некомерційного
підприємства “Хмельницька обласна лікарня” (за згодою)

– лікар-проктолог комунального некомерційного підприємства
“Хмельницька обласна лікарня”, депутат обласної ради (за
згодою)

Зоряна ДАВИДЧУК

