
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.10.2018 № 734/2018-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
10.02.2021 № 206/2021-р)

 
 

С К Л А Д  
комісії з визначення статусу осіб, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

КОВАЛЬЧУК 
Ірина Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, заступник голови комісії 

 

ГЛОВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та з питань персоналу Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації, секретар комісії 

 

БУРДУВАЛІС 
Катерина Миколаївна 

– заступник директора Державного архіву області – 
начальник відділу організаційно-аналітичної роботи  

 

ДЕМЧУК 
Ліля Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я Департаменту охорони здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації (за згодою) 

 

ЄРМЕНЧУК 
Юрій Михайлович 

– заступник начальника центру – начальник відділу 
соціально-гуманітарної роботи та психологічного 
забезпечення Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою)

 

ЖІГУЛІНА 
Оксана Леонідівна 

– заступник начальника відділу контролю соціальної 
галузі та сфери культури Управління Західного офісу 
Держаудитслужби в області (за згодою) 

 

КОВАЛЬЧУК 
Юлія Вікторівна 

– заступник начальника Головного управління Пенсій-
ного фонду України в області (за згодою) 

 

ЛУКІЯНЧУК 
Володимир Федорович 

– голова Хмельницької міської організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України” (за згодою)

 

ЛЮЛЬКУН 
Віктор Григорович 

– голова Хмельницької районної організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України” (за згодою)

 

НАЗАРЧУК 
Вадим Миколайович 

– заступник начальника юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ОЛІЙНИК 
Ігор Юрійович 

– співробітник Управління Служби безпеки України в 
області (за згодою) 
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УСТЯНСЬКА 
Вікторія Миколаївна 

– начальник сектору психологічного забезпечення уп-
равління кадрового забезпечення Головного управління 
Національної поліції в області (за згодою) 

 

ЧОРНИЙ 
Віктор Миколайович 

– керівник Хмельницької обласної громадської органі-
зації “Чорнобиль” співробітників органів та військ МВС 
(за згодою)

 

ЯКИМЧУК 
Володимир Анатолійович 

– голова Хмельницького обласної організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України” (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


