
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 28.07.2017 № 546/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18.02.2021 № 221/2021-р)

 

 
С К Л А Д 

обласної комісії у справах увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій 

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, голова комісії 

 

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації, заступник голови комісії

 

АРХІПОВИЧ 
Тетяна Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу аналітики та комунікацій 
управління інформаційної діяльності та аналітики Де-
партаменту інформаційної діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обласної державної адміністрації, 
секретар комісії

 

АЛІЄВ 
Рустам Вагіфович 

– начальник відділу у Хмельницькій області Міністерства 
у справах ветеранів України (за згодою) 

 

БУРДУВАЛІС 
Катерина Миколаївна 

– заступник директора – начальник відділу організа-
ційно-аналітичної роботи Державного архіву області 

 

ГЛОВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільго-
вих категорій громадян та з питань персоналу Де-
партаменту соціального захисту населення облас-
ної державної адміністрації 

 

ДЕМЧУК  
Ліля Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку управ-
ління організації лікувально-профілактичної роботи 
та розвитку медичної допомоги населенню Депар-
таменту охорони здоров’я обласної державної адмі-
ністрації

 

ДУНАЄВСЬКА  
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації 

 

ЗАКУРДАЄВ 
Юрій Олександрович 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу реагування на надзвичайні ситуації та підго-
товки органів управління управління з питань 
цивільного захисту населення обласної державної 
адміністрації

 

ЗАЯЦ 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу з питань молоді управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації 
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КОВАЛЬЧУК 
Юлія Вікторівна 

– заступник начальника Головного управління Пен-
сійного фонду України в області (за згодою) 

 

КОЗАК 
Андрій Анатолійович 

– заступник начальника Головного управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій в 
області (за згодою)

 

КОРОЛЬОВ  
Олександр Новомирович 

– голова обласного добровільного культурно-прос-
вітницького, правозахисного благодійного осеред-
ку українського товариства “Меморіал” ім. Василя 
Стуса (за згодою)

 

КОРЮГІНА 
Світлана Семенівна 

– головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління інфраструктури обласної державної 
адміністрації

 

КУПРАТИЙ 
Володимир Іванович 

– голова обласної ради Організації ветеранів України 
(за згодою) 

 

ЛАКУСТА 
Андрій Михайлович 

– начальник управління інвестиційної та дорадчої 
діяльності Департаменту розвитку промисловості 
та агропромислового комплексу обласної державної 
адміністрації

 

ЛУКАШУК 
Валентина Сергіївна 

– заступник начальника управління культури – на-
чальник відділу з питань культури, мистецтва та 
охорони культурної спадщини Департаменту ін-
формаційної діяльності, культури, національностей 
та релігій обласної державної адміністрації

 

МАТВІЮК 
Кузьма Іванович 

– голова Хмельницького обласного товариства полі-
тичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей  
(за згодою)

 

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

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

 

МІСІНКЕВИЧ 
Леонід Леонідович 

– завідувач кафедри теорії та історії держави і права 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова (за згодою) 

 

НАГОРІЧНИЙ 
Юрій Іванович 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу життєзабезпечення, житлової політики та 
енергозбереження Департаменту розвитку громад, 
будівництва та житлово-комунального господар-
ства обласної державної адміністрації

 

НІКОНІШИН 
Віктор Леонідович 

– начальник відділу з питань місцевого самовря-
дування та комунікацій виконавчого апарату об-
ласної ради (за згодою)

 

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 

 

ПОЛІЩУК 
Ольга Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та 
виховної роботи Департаменту освіти і науки об-
ласної державної адміністрації 
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СОХА 
Ірина Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу прогнозування та еко-
номічного розвитку управління економічного та ін-
вестиційного розвитку, курортів і туризму Депар-
таменту економічного розвитку, курортів і туризму 
обласної державної адміністрації 

 

СТЕЦКО 
Володимир Миронович 

– заступник начальника відділу морально-психоло-
гічного забезпечення та зв’язків з громадськістю 
Хмельницького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, майор  
(за згодою)

 

УСТЯНСЬКА 
Вікторія Миколаївна 

– начальник відділу організації соціальної роботи 
управління кадрового забезпечення Головного уп-
равління Національної поліції в області, підпол-
ковник поліції (за згодою) 

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– керівник Центру допомоги учасникам антитеро-
ристичної операції при обласній державній адмі-
ністрації, голова громадської організації “Спілка 
інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини” 
(за згодою)

 

ЯКОВЮК 
Олена Олександрівна 

– перший заступник начальника Центрально-захід-
ного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


