
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації    
27.05.2021 № 527/2021-р 

 
 

С К Л А Д 
молодіжної ради при обласній державній адміністрації 

 

АНДРУХОВА 
Альона Сергіївна 

– член студентського самоврядування ВСП “Новоушицького 
фахового коледжу ПДАТУ” 

 

БЕЗДЄНЄЖНИК  
Ольга Сергіївна   

– член первинної профспілкової організації ВПУ 25  

 

ВАНЧУЛЯК 
Марина  Михайлівна 

– член молодіжної ради при Красилівській міській раді 

 

ВРУБЛЕВСЬКИЙ 
Сергій  Назарович 

– член Ради учнівського самоврядування ДНЗ “Хмельниць-
кого центру професійно-технічної освіти сфери послуг” 

 

ГОРБАЧОВА 
Катерина Олегівна   

– член молодіжної ради при Кам’янець-Подільській міській 
раді 

 

ГРЕБЕНЮК  
Владислав Сергійович 

– член громадської організації “Молодь за краще майбутнє” 

 

ГРИНЧУК 
Юлія Генадіївна  

– член студентського сенату Кам'янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка  

 

ДВОРНІЦКА 
Мирослава Русланівна 

– член громадської організації “Центр захисту Хмельничан”

 

ЖЕВЕДЬ  
Іван  Олександрович 

– член громадської організації “Громадська ініціатива дій 
(ГІД)” 

 

ІЛЬЇНСЬКА  
Жанна Сергіївна 

– член студентської ради Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова  

 

КОБЕЦЬ  
Діана Віталіївна 

– член студентської ради фахового коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій Кам'янець-Подільського 
податкового інституту 

 

КОЗАК 
Анастасія Сергіївна 

– член молодіжної ради Хмельницького при управлінні 
молоді та спорту Хмельницької міської ради 

 

КОСТЕЦЬКА  
Катерина Олександрівна 

– член громадської організації “Успішна молодь Нетішина” 

 

ЛЕВКОВИЧ   
Роман  Андрійович 

– член громадської організації “Хмельницький центр здо-
рової молоді” 

 

МАРЦІНКО  
Дарина Віталіївна 

– член Ради учнівського самоврядування Хмельницького 
професійного ліцею 

 

МИХАЛЬЧИШИН 
Роман Іванович 

– член Красилівської районної громадської організації 
“Молодь за майбутнє” 
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МОРОЗ 
Ольга Богданівна 

– член громадської організації “Подільська освітня плат-
форма” 

   

ОЛІХ  
Денис Васильович 

– член громадської організації “Волочиська молодіжна рада 
Хмельницької області” 

 

ОСАДЧУК  
Ілля Олегович 

– член молодіжної ради при Дунаєвецькій міській раді 

 

ПІНКАС  
Яна Борисівна 

– член громадської організації “Студентське самовряду-
вання Кам'янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка” 

 

РУДЕНКО  
Аліна Вікторівна 

– член студентської рада Хмельницького інституту МАУП 

 

САВІЦЬКИЙ  
Тимофій  Сергійович 

– член громадської організації “Всеукраїнська гуманітарно-
дипломатична місія “Україна - єдина родина” 

 

САВЧУК  
Дар’я  Володимирівна 

– член молодіжної ради при Славутському міському голові  

 

ФІЛІПОВА  
Уляна Олександрівна 

– член громадської організації “Молодь за конкретні справи” 

 
 
Керівника апарату 
адміністрації                           Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 


