
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.06.2016 № 259/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
10.06.2020 № 398/2020-р)

 
С К Л А Д  

регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти  
 

ПРИМУШ 
Роман Богданович 

– перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова регіональної ради 

 

СИТНИЦЬКА 
Оксана Анатоліївна 

– заступник голови облдержадміністрації, заступник 
голови регіональної ради 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації, заступник голови регіональної ради 

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурс-
ного забезпечення Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, секретар регіональної ради

 

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (за згодою) 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
курортів і туризму облдержадміністрації 

 

ВИЧАВКА 
Анатолій Анатолійович 

– голова комітету з питань освіти, культури, молоді, 
спорту та релігії Громадської ради при Хмель-
ницькій облдержадміністрації (за згодою)

 

ГОНЧАРУК 
Володимир Володимирович

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

ДУНЕЦЬ 
Іван Іванович 

– голова об’єднання організацій роботодавців в об-
ласті (за згодою) 

 

ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

– заступник керівника виконавчого апарату обласної 
ради, депутат обласної ради (за згодою) 

 

КОВАЛЬ 
Людмила Миколаївна 

– ректор Хмельницького кооперативного торговель-
но-економічного інституту, депутат обласної ради 
(за згодою)

 

ЛУК’ЯНЧУК 
Тетяна Степанівна 

– приватний підприємець, директор кафе-бару 
“Прем’єра”, м. Славута (за згодою) 

 

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

– голова ради директорів закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти області, директор ДПТНЗ 
“Красилівський професійний ліцей” (за згодою)
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МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

– директор Департаменту інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу облдержадміністрації 

 

ПАЛАМАРЧУК 
Володимир Іванович 

– заступник директора – начальник управління праці 
та зайнятості населення Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів облдержадміні-
страції 

 

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 

 

РОСКВАС 
Анатолій Іванович 

– заступник голови асоціації працівників професій-
но-технічної освіти області, директор Хмельниць-
кого професійного ліцею електроніки (за згодою)

 

ТКАЧУК 
Наталія Євгенівна 

– завідувач відділу післядипломної освіти, кадрового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я обл-
держадміністрації

 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Депар-
таменту освіти і науки облдержадміністрації

 

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

ШЕВЧУК 
Людмила Іванівна 

– директор Науково-методичного центру професій-
но-технічної освіти та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників в області  
(за згодою)

 

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– голова обласної організації профспілки працівни-
ків освіти і науки України (за згодою) 

 

ЯЩУК 
Інна Петрівна 

– декан факультету початкової освіти та філології 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
голова постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, молодіжної політики, спорту і туризму 
обласної ради (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
 


