
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.04.2018 № 380/2018-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
17.06.2021 № 556/2021-р)

 

 
С К Л А Д 

обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  
 

ТКАЧУК  
Сергій Петрович   

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова ради  

 

ЗАВРОЦЬКИЙ 
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, заступник голови ради 

 

СТРІЛЕЦЬ 
Сніжана Миколаївна  

– голова правління Хмельницького обласного відділення 
Благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ”, заступник голови ради (за згодою)

 

СТОЛЯРЧУК  
Людмила Віталіївна 

– практичний психолог комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний центр профі-
лактики та боротьби зі СНІДом” Хмельницької облас-
ної ради, секретар ради (за згодою) 

 

АЛІЄВ  
Рустам Вагіфович 

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

 

ВАСИЛЕНКО  
Сергій Павлович  

– директор комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний протитуберкульозний ди-
спансер” Хмельницької обласної ради (за згодою)

 

ВИСОЦЬКА  
Лариса Ульянівна  

– президент громадської організації “Хмельницька асо-
ціація громадського здоров’я “Вікторія” (за згодою) 

 

ВІТВІЦЬКИЙ 
Микола Васильович 

– начальник філії Державної установи “Центр охорони 
здоров’я ДКВС України” у Хмельницькій області  
(за згодою)

 

ВЛАСЮК  
Тетяна Михайлівна 

– директор Хмельницького обласного центру соціальних 
служб 

 

ГЛАВАЦЬКИЙ 
Іван Іванович 

– начальник управління соціального захисту пільгових 
категорій громадян та з питань персоналу Департа-
менту соціального захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації

 

ГРИНЬКЕВИЧ  
Антон Васильович  

– лікар-нарколог комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний заклад з надання пси-
хіатричної допомоги”, головний експерт з наркології 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації (за згодою)
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КАСЯНДРУК 
Олександр Петрович  

– директор комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби 
зі СНІДом” Хмельницької обласної ради (за згодою)

 

ЛАДАНСЬКИЙ 
Юрій Володимирович  

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника управ-
ління боротьби з наркозлочинністю у Хмельницькій 
області Департаменту боротьби з наркозлочинністю ГУ 
Національної поліції України (за згодою) 

 

ПЕТРИЧУК  
Олексій Васильович   

– заступник директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації  

 

ПИЛИПЮК  
Олена Віталіївна 

– представник благодійної організації “Позитивні жінки” 
у Хмельницькій області (за згодою)   

 

ПОЛІЩУК  
Ганна Йосипівна 

– методист науково-методичного центру професійного роз-
витку педагогічних працівників з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та виховної роботи у закладах загальної 
середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти 
Хмельницького інституту післядипломної педагогічної 
освіти (за згодою)

 

ПОЛІЩУК 
Ольга Володимирівна  

– головний спеціаліст відділу професійної освіти та 
виховної роботи управління професійної освіти та 
ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації  

 

РАТУШНИЙ  
Ігор Олександрович 

– голова Хмельницького благодійного фонду “Хесед- 
Бешт” (за згодою) 

 

САДОМА 
Валентина Станіславівна 

– заступник голови Федерації профспілок області на 
громадських засадах, голова Хмельницької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я 
України (за згодою)

 

СІВЕЦЬ  
Павло Іванович  

– голова релігійної організації “Християнська місія “До-
помога” (за згодою)  

 

СТЕПЕНСЬКИЙ 
Ігор Дмитрович 

– представник благодійної організації “FREE ZONE” 
у Хмельницькій області (за згодою) 

 

ТКАЧУК  
Наталія Євгенівна 

– директор комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний центр громадського здо-
ров’я” Хмельницької обласної ради (за згодою) 

 

ФЕДОРЕНКО  
Володимир Олександрович 

– представник благодійної організації “БФ “Всеукраїнське 
об’єднання людей з наркозалежністю (ВОЛНА)”  
(за згодою)

 

ЦУГЛЕВИЧ  
Яків Миколайович  

– директор комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної 
ради, депутат Хмельницької обласної ради (за згодою)

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– голова громадської організації “Спілка інвалідів війни 
та ветеранів АТО Хмельниччини” (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


