
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 01.04.2016 № 155/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18.02.2021 № 222/2021-р)

 

 
С К Л А Д  

Координаційної ради з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства 

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова Координаційної ради 

 

КАПІТАНЕЦЬ 
Світлана Володимирівна 

– член громадської ради при обласній державній адмі-
ністрації, заступник голови Хмельницької обласної 
організації Спілки економістів України, заступник 
голови Координаційної ради (за згодою)

 

АРХІПОВИЧ 
Тетяна Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу аналітики та комуніка-
цій управління інформаційної діяльності та аналі-
тики Департаменту інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій обласної державної 
адміністрації, секретар Координаційної ради

 

АНДРІЇШИНА 
Тетяна Петрівна 

– головний спеціаліст відділу з питань молоді управ-
ління молоді та спорту обласної державної адміні-
страції

 

БАБІЙ  
Вадим Іванович 

– член Громадської ради при обласній державній 
адміністрації, голова громадської організації “Су-
часна Україна” (за згодою) 

 

БАНКОВА 
Оксана Сергіївна 

– начальник відділу комунікацій та правопросвіт-
ництва Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Хмельницькій об-
ласті (за згодою)

 

ВОРОНКОВА 
Наталія Василівна 

– член громадської організації “Громадський універ-
ситет” (за згодою) 

 

ГЛОВАЦЬКИЙ  
Іван Іванови 

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

 

ГРАБОВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу фінансового аналізу, регуляторної 
політики та підприємництва управління розвитку 
споживчого ринку, підприємництва та фінансового 
аналізу Департаменту економічного розвитку, ку-
рортів і туризму обласної державної адміністрації

 

ДЕМЧУК 
Олег Віленович

– голова громадської організації “Агенція сталого 
розвитку “АСТАР” (за згодою) 
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ДОВБУШ  
Віктор Володимирович 

– член громадської ради при обласній державній адмі-
ністрації, голова громадської організації “Повітряні 
ворота Хмельниччини” (за згодою) 

 

ДУПЛЯК 
Тетяна Василівна 

– заступник директора – начальник управління освіт-
ньої діяльності та організаційного забезпечення Де-
партаменту освіти і науки обласної державної адмі-
ністрації

  

ЗЕЛЕНКО  
Тетяна Іванівна 

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

 

ІЛЬЧИШЕНА 
Вікторія Ігорівна 

– адвокат, голова громадської організації “Західно-
українська експертно-правова платформа” (за згодою) 

 

КІЗАЄВА 
Оксана Миколаївна 

– регіональний представник Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини у Хмельницькій 
області, представник громадської організації 
“ЮрПростір” (за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК 
Сергій Андрійович 

– голова громадської ради при обласній державній 
адміністрації, представник Хмельницького облас-
ного благодійного фонду “Благодійний фонд Сергія 
Лабазюка “Ми поруч” (за згодою) 

 

КОКАРЕВИЧ 
Артур Андрісович 

– заступник голови громадської організації “Хмель-
ницький енергетичний кластер” (за згодою) 

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

 

МІСЯЦЬ  
Андрій Петрович 

– адвокат, член правління Української Гельсинської 
Спілки з прав людини, голова громадської органі-
зації “Подільська правова ліга” (за згодою)

 

РЕЗНІКОВ  
Юрій Олександрович  

– голова Хмельницької обласної організації Україн-
ського товариства охорони природи (за згодою) 

 

ФЕРЕНЧУК 
Оксана Іванівна 

– головний спеціаліст відділу будівництва та розвитку 
територій управління розвитку громад та будів-
ництва Департаменту розвитку громад, будівництва 
та житлово-комунального господарства обласної 
державної адміністрації

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– керівник Центру допомоги учасникам антитерорис-
тичної операції при обласній державній адміністра-
ції, голова громадської організації “Спілка інвалідів 
війни та ветеранів АТО Хмельниччини” (за згодою)

 

ЯЦИШЕН  
Сергій Олегович 

– заступник голови громадської організації “ІT кластер 
міста Хмельницького” (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


