
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
23.02.2021 № 242/2021-р

 
 

С К Л А Д 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення в області 

30-ї річниці незалежності України 
 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова Організаційного комітету 

 

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 Організаційного комітету

 

БАРАН 
Микола Володимирович 

– заступник директора Департаменту розвитку про-
мисловості та агропромислового комплексу облас-
ної державної адміністрації 

 

БАЧИНСЬКА 
Ірина Володимирівна 

– начальник управління організаційно-інформаційної 
роботи та контролю Хмельницької міської ради 
(за згодою)

 

БІЛЯНСЬКИЙ 
Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління Націо-
нальної поліції в області, підполковник поліції  
(за згодою)

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
курортів і туризму обласної державної адміністрації 

 

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 обласної 
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

 

ЗАКУРДАЄВ 
Юрій Олександрович 

– заступник начальника – начальник відділу реагу-
вання на надзвичайні ситуації та підготовки органів 
управління управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації 

 

ЗАЯЦ 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу з питань молоді управління мо-
лоді та спорту обласної державної адміністрації 
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КОЗАК  
Андрій Анатолійович 

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

 

КОСЯК  
Іван Олександрович 

– начальник організаційного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

ЛАБАЗЮК 
Віолета Олександрівна 

– голова обласної ради (за згодою) 

 

ЛУКАШУК 
Валентина Сергіївна 

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

 

МАГУР 
Ніна Іванівна 

– начальник служби у справах дітей обласної дер-
жавної адміністрації 

 

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

 

НАГОРІЧНИЙ 
Юрій Іванович 

– заступник начальника управління житлово-кому-
нального господарства Департаменту розвитку гро-
мад, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації

 

НЕПОКРИТОВА 
Світлана Василівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу дорожнього господарства управління інфра-
структури обласної державної адміністрації

 

ПАНАСЮК 
Микола Васильович 

– заступник начальника відділу з питань місцевого 
самоврядування та комунікацій виконавчого апарату 
обласної ради (за згодою) 

 

САВИЦЬКИЙ  
Олександр Володимирович 

– начальник групи культурно-просвітницької діяль-
ності відділу морально-психологічного забезпечення 
Національної академії державної прикордонної 
служби України, підполковник (за згодою)

 

СТЕЦКО 
Володимир Миронович 

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

 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

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

 

ШИБЕЦЬКА 
Валентина Олександрівна 

– начальник управління оцінки впливу на довкілля, 
регулювання природокористування та моніторингу 
Департаменту природних ресурсів та екології 
обласної державної адміністрації 
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ШИНКАРУК 
Валентина Володимирівна 

– начальник відділу фінансів соціально-культурної 
сфери Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації

 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


