Додаток 1
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 17.04.2018 № 380/2018-р
(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
20.03.2020 № 279/2020-р)

СКЛАД
обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
СИТНИЦЬКА
Оксана Анатоліївна
ХУДЕНКО
Олександр Іванович
ВАСИЛЕНКО
Сергій Павлович

– заступник голови обласної державної адміністрації,

КАСЯНДРУК
Олександр Петрович

– директор комунального некомерційного підпри-

СТРІЛЕЦЬ
Сніжана Миколаївна

– голова правління Хмельницького обласного від-

СТОЛЯРЧУК
Людмила Віталіївна

– психолог комунального некомерційного підпри-

ФЕДОРЧУК
Альона Миколаївна

– завідувач відділом МіО комунального некомерцій-

ВИСОЦЬКА
Лариса Ульянівна

– президент обласної Асоціації сприяння вирішенню

ВІТВІЦЬКИЙ
Микола Васильович

– начальник філії ДУ “Центр охорони здоров’я Дер-

ВЛАСЮК
Тетяна Михайлівна

– директор обласного центру соціальних служб для

голова обласної ради
– директор Департаменту охорони здоров’я облдерж-

адміністрації, перший заступник голови ради
– директор комунального некомерційного підпри-

ємства “Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер” Хмельницької обласної ради, заступник голови ради (за згодою)
ємства “Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” Хмельницької обласної ради, заступник голови ради (за згодою)
ділення благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом”, заступник
голови ради (за згодою)
ємства “Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” Хмельницької обласної ради, секретар ради (за згодою)
ного підприємства “Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер” Хмельницької обласної
ради, секретар ради (за згодою)
проблем наркоманії та ВІЛ/СНІДу “Вікторія”
(за згодою)
жавної кримінально-виконавчої служби України у
Хмельницькій області” (за згодою)
сім'ї, дітей та молоді
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ГРИНЬКЕВИЧ
Антон Васильович

– лікар-нарколог комунального некомерційного під-

ДОБРЯНСЬКА
Ольга Олександрівна
ЗЕМЛЯКОВ
Володимир Савович

– представник благодійного фонду “В майбутнє з

КАТЕРЕНЧУК
Олександр Григорович

– головний спеціаліст Центрального міжрегіональ-

КЛИМЕНКО
Андрій Борисович
КЛІМОВ
Володимир Ілліч
ЛАТИНСЬКИЙ
Едуард Владиславович

– директор Хмельницького обласного науково-мето-

ЛУКОМСЬКА
Світлана Іванівна
ПЕТРИЧУК
Олексій Васильович
ПОЛІЩУК
Ганна Йосипівна

– директор Департаменту соціального захисту насе-

ПОЛІЩУК
Ольга Володимирівна

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та

ПОПОВ
Сергій Вікторович

– начальник управління з протидії наркозлочинності

САДОМА
Валентина Станіславівна

– заступник голови Федерації профспілок області на

СІВЕЦЬ
Павло Іванович
ТКАЧУК
Наталія Євгенівна

– голова релігійної організації Християнська місія

приємства “Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги”, головний експерт з
наркології Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації (за згодою)
надією”, журналіст (за згодою)
– представник громадських організацій, які представ-

ляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків
(за згодою)
ного сектору Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції (за згодою)
дичного центру культури і мистецтва (за згодою)
– начальник управління молоді та спорту обласної

державної адміністрації
– лікар-хірург комунального некомерційного підпри-

ємства “Хмельницька обласна лікарня”, депутат
обласної ради (за згодою)
лення обласної державної адміністрації
– заступник директора Департаменту фінансів облас-

ної державної адміністрації
– методист науково-методичного центру виховної ро-

боти Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)
виховної роботи управління професійної освіти та
ресурсного забезпечення Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації
Головного управління Національної поліції в області (за згодою)
громадських засадах, голова Хмельницької обласної
організації профспілки працівників охорони
здоров’я України (за згодою)
“Допомога” (за згодою)
– директор комунального некомерційного підпри-

ємства “Хмельницький обласний центр громадського здоров’я” (за згодою)
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ШРУБКОВСЬКИЙ
Володимир Григорович

Заступник керівника
апарату адміністрації

– голова громадської організації “Спілка ветеранів

війни та учасників антитерористичної операції”
(за згодою)

Зоряна ДАВИДЧУК

