
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 12.12.2018 № 865/2018-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
25.03.2020 № 286/2020-р)

 
С К Л А Д  

обласної Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї  

та протидії торгівлі людьми 
 

СИТНИЦЬКА  
Оксана Анатоліївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова Координаційної ради 

 

ЛУКОМСЬКА  
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації, заступник 
голови Координаційної ради 

 

ТИМОФІЇВ  
Любов Ларіонівна 

– начальник відділу державної допомоги та реалізації 
сімейної політики управління соціальних гарантій, 
компенсацій, моніторингу пільгового забезпечення 
та у справах сім’ї Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації, 
секретар Координаційної ради 

 

АНДРЇЇШИНА  
Тетяна Петрівна 

головний спеціаліст з питань молоді відділу молоді 
управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації

 

БАБІЙ  
Сергій Васильович 

– член громадської ради при обласній державній 
адміністрації, член благодійної організації “Хмель-
ницький обласний фонд “Карітас” (за згодою)

 

БАЄВА  
Тетяна Федорівна 

– керівник обласної громадської організації “Поділь-
ський центр “Ґендерна рада” (за згодою) 

 

БЕСЧАСНА  
Галина Альбертівна 

– начальник відділу аналізу даних демографічної та 
соціальної статистики Головного управління статис-
тики в області (за згодою) 

 

ВАРФОЛОМЄЄВА  
Олена Вікторівна 

– заступник директора Регіонального центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги в 
області (за згодою)

 

ВІТЮК  
Інна Володимирівна 

– секретар судової палати з розгляду кримінальних 
справ Хмельницького апеляційного суду (за згодою) 

 

ВЛАСЮК  
Тетяна Михайлівна 

– директор обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

 

ВОЛОБУЄВА  
Олена Федорівна 

– начальник факультету іноземних мов і гуманітарних 
дисциплін Національної академії державної прикор-
донної служби України ім. Б. Хмельницького  
(за згодою) 
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ГАРБАРЕЦЬ  
Віталій Вікторович 

– начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’я-
заними із торгівлею людьми Головного управління 
Національної поліції в області (за згодою)

 

ГОЛЯК  
Олена Володимирівна 

– член громадської ради при обласній державній 
адміністрації, член громадської організації “Кабінет 
допомоги вагітним жінкам та сім’ям з дітьми “Сві-
танок” (за згодою) 

 

ДІДИК   
Микола Миколайович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення обласної державної адміністрації 

 

КОВАЛЬЧУК  
Світлана Володимирівна 

– завідувач кафедри маркетингу та торговельного під-
приємництва Хмельницького національного універ-
ситету (за згодою)

 

МАРТЬЯНОВА  
Руслана Анатоліївна 

– начальник відділу організації запобігання нелегаль-
ній міграції, реадмісії та видворення управління 
державної міграційної служби в області (за згодою)

 

ПЕТРИЧУК  
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 

 

ПОПОВ  
Василь Миколайович 

– заступник начальника служби у справах дітей об-
ласної державної адміністрації 

 

ПРИСЯЖНЮК   
Галина Антонівна 

– прокурор відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при впроваджен-
ні досудового розслідування та підтриманням дер-
жавного обвинувачення управління нагляду у кри-
мінальному провадженні прокуратури області  
(за згодою)

 

СІВКО  
Олександр Володимирович 

– заступник начальника відділу дільничних офіцерів 
поліції управління превентивної діяльності Голов-
ного управління Національної поліції в області  
(за згодою)

 

ТІТОВА 
Наталія Володимирівна 

– радник голови обласної державної адміністрації з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 

 

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

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

 

УСТИНОВА  
Оксана Анатоліївна 

– голова благодійного фонду “Ксена” (за згодою) 

 

ФАСОЛЯ   
Олег Іванович

– директор Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації 

 

ХУДЕНКО  
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 

ЧЕРЕШНЯ  
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 
 
 
 
 
 

Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


