
Додаток 2 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
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С К Л А Д 
оперативного штабу з організації оздоровлення  

та відпочинку дітей в області у 2021 році 
 

ЮР’ЄВ  
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
керівник оперативного штабу 

 

КОВАЛЬЧУК  
Ірина  Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту населен-
ня обласної державної адміністрації, заступник керів-
ника оперативного штабу

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за дотри-
манням санітарного законодавства Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в області (за згодою)

 

БІЛЯНСЬКИЙ  
Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління На-
ціональної поліції в області (за згодою) 

 

ВЛАСЮК 
Тетяна Михайлівна 

– директор обласного центру соціальних служб  

 

ГЛОВАЦЬКИЙ  
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та з питань персоналу Депар-
таменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА  
Лариса Олексіївна 

– завідувач відділенням Педіатрії № 1 комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницька обласна 
дитяча лікарня” Хмельницької обласної ради, голова 
групи експертів Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації за напрямом 
“Педіатрія”

 

КОСОВСЬКА  
Тетяна Петрівна 

– заступник директора – начальник управління орга-
нізації лікувально-профілактичної роботи та розвит-
ку медичної допомоги населенню Департаменту охо-
рони здоров’я обласної державної адміністрації

 

МАГУР 
Ніна Іванівна 

– начальник служби у справах дітей обласної дер-
жавної адміністрації 

 

МАЇВКО  
Наталія Василівна 

– головний спеціаліст відділу з питань персоналу та пра-
вового забезпечення управління соціального захисту 
пільгових категорій громадян та з питань персоналу 
Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації

 

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

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

– голова Федерації профспілок області (за згодою) 

 

СТЕЦЮК  
Дмитро Іванович 

заступник начальника ГУ ДСНС України в області 
(за згодою) 

 

ТОКАР 
Олена Анатоліївна 

– начальник відділу з питань гігієни праці управління 
Держпраці в  області (за згодою) 

 

ФРАНКО 
Вадим Миколайович 

– начальник відділу нагляду в агропромисловому комп-
лексі та соціально-культурній сфері Управління Держпраці 
в області (за згодою)

 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

– голова комісії з припинення Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 

 

 
 

Керівник апарату 
адміністрації                                                                    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 
 


