
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.04.2019 № 273/2019-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
14.09.2020 № 692/2020-р)

 
С К Л А Д 

обласного штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) 

 

СИТНИЦЬКА 
Оксана Аанатоліївна 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
керівник обласного штабу 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації, заступник керівника облас-
ного штабу

 

БОРТЮК 
Олександр Степанович 

– викладач фізичного виховання Хмельницької гу-
манітарно-педагогічної академії, почесний член гро-
мадської організації Хмельницької обласної феде-
рації Бойового Гопака (за згодою) 

 

ДАНИЛЕВСЬКИЙ 
Віктор Михайлович 

– член Громадської ради при Міністерстві у справах 
ветеранів України, член громадської організації “Спілка 
інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини”  
(за згодою)

 

ДРОЗДА 
Оксана Олександрівна 

– член Хмельницького (відокремленого) підрозділу 
громадської організації “Молодіжний клуб Джура” 
(за згодою)

 

КЛІМОВ 
Володимир Ілліч 

– начальник управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 

 

КОВАЛЬЧУК 
Володимир Іванович 

– директор обласного стрілецько-спортивного клубу 
(за згодою) 

 

КОЗАЧУК 
Ярослав Ігорович 

– член громадської організації “Учасники АТО міста 
Старокостянтинова” (за згодою) 

 

КОЛЕСНИК 
Наталія Вячеславівна 

– директор обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (за згодою) 

 

КУШНІР 
Тарас Петрович 

– член громадської організації “Козацьке товариство 
“Вовковинецька Січ” (за згодою) 

 

МЕЛЬНИК 
Микола Володимирович 

– керівник гуртків козацько-лицарського виховання 
“Джура”, осавул дитячо-юнацького об’єднання “Ве-
ликорадогощанське січове товариство” (за згодою)

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

– директор Департаменту інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій обласної дер-
жавної адміністрації
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МОЖАРІВСЬКИЙ 
Валерій Васильович 

– заступник командира військової частини А 0553 з мо-
рально-психологічного забезпечення – начальник відді-
лення (за згодою)

 

НАЗАРЕНКО 
Анатолій Петрович 

– методист науково-методичного центру виховної та 
позашкільної освіти Хмельницького обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

 

ПОБУТА 
Вадим Анатолійович 

– капітан обласного військового комісаріату, офіцер 
відділу комплектування та призову (за згодою) 

 

ПОДКАЛЮК 
Валерій Олексійович 

– член громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону “Плоскирівська сотня” 
(за згодою)

 

ПРОЦУН 
Олександр Юрійович 

– голова обласного осередку Національної скаутської 
організації України “ПЛАСТ” (за згодою) 

 

ПУКАС 
Олександра Юріївна 

– член громадської організації “Хмельницька обласна 
федерація спортивного туризму” (за згодою) 

 

РОЩУК 
Олександр Степанович 

– начальник Кам’янець-Подільського ліцею з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою (за згодою) 

 

ФЕДЧИШИН 
Дмитро Вікторович 

– член громадської організації “Спортивно-туристич-
ний клуб “Маттерхорн” (за згодою) 

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації

 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Депар-
таменту освіти і науки обласної державної адміні-
страції

 

ХУДЕНКО 
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 

ЦИМБАЛЮК 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу ювенальної превенції Головного 
управління Національної поліції в області  
(за згодою)

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– голова громадської організації “Спілка інвалідів вій-
ни та ветеранів АТО Хмельниччини” (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


