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С  К  Л  А  Д  
громадської ради при обласній державній адміністрації 

 
БЕНДЕРА  
Леся Станіславівна 

– громадська організація “Майстерня щастя” 

 

БОБРОВ  
Олексій Анатолійович 

– громадське формування з охорони громадського 
порядку “Народна самооборона майдану” при По-
лонській міській раді

 

БОГОЛЮБСЬКИЙ  
Дмитро Миронович 

– Хмельницька обласна організація Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації “Батьківщина 
молода”

 

ВЕЛЄВ  
Анатолій Миколайович 

– громадська організація “Асоціація онкологів Хмель-
ниччини” 

 

ГАВРИЛЮК  
Ганна Володимирівна 

– громадська організація “Центр досліджень та кон-
сультацій” 

 

ГАМАЛІЙ  
Андрій Вячеславович 

– громадська організація “Терра-гарант” 

 

ДОВБУШ  
Віктор Володимирович 

– громадська організація “Всеукраїнська гуманітарно-
дипломатична місія “Україна – єдина родина” 

 

ДОНЕЦЬ  
Анастасія Леонідівна 

– Малієвецька історико-культурна організація “Маліє-
вецька спадщина” 

 

ЖЕВЕДЬ  
Іван Олександрович 

– громадська організація “Громадська ініціатива дій 
(гід)” 

 

КАРВАЦЬКА  
Жанна Сергіївна 

– громадська організація “Сильне місто” 

 

КОЗЛОВСЬКИЙ  
Микола Юрійович 

– громадська організація “Професіонали похоронної 
справи” 

 

КОЗЛОВСЬКИЙ  
Руслан Вадимович 

– громадська організація “Подільська козацька січ” 

 

КРАВЧУК  
Олексій Леонідович 

– громадська організація “Спілка воїнів АТО Воло-
чищини” 

 

КРОТІК  
Сергій Сергійович 

– Кам’янець-Подільська міська громадська органі-
зація “Добробут-цінність громади” 

 



 2

ЛОНТКОВСЬКИЙ  
Юрій Анатолійович 

– асоціація лікарів міста Кам’янця-Подільського 

 

МАТУСОВА  
Олена Анатоліївна 

– громадська організація “Інституція громадських 
ініціатив” 

 

МІХАЛЕВСЬКИЙ  
Віталій Цезарійович 

– Хмельницьке обласне об’єднання товариства 
“Просвіта” імені Тараса Шевченка 

 

МОРОЗ  
Ольга Богданівна 

– громадська організація “Подільська освітня плат-
форма” 

 

ОСИПЕНКО  
Ігор Володимирович 

– громадська організація “Сильний Хмельницький” 

 

ПАЮК  
Олександр Анатолійович

– громадська організація “Екологія, соціальний за-
хист та охорона здоров’я Поділля” 

 

ПІДМУРНЯК  
Олексій Олексійович 

– громадська організація “Подільська спілка уро-
логів” 

 

ПРОКОПЕЦЬ  
Ірина Іванівна 

– громадська організація “Громадський екологічний 
нагляд” 

 

САПЄЛКІНА  
Юлія Василівна 

– громадська організація “Благодійний центр “До-
віра” 

 

СЕВАСТЬЯНОВА  
Світлана Петрівна 

– Хмельницька міська рада жінок 

 

СОЛТИК  
Сергій Олександрович 

– громадська організація “Федерація каное Хмель-
ницької області” 

 

ТАНАЩУК  
Леонід Васильович 

– громадська організація “Майдан – Волочиськ” 

 

ТРУБАЄНКО  
Андрій Анатолійович 

– громадська організація учасників АТО Хмель-
ниччини та ветеранів війни 

 

ХОМА  
Сергій Вікторович 

– громадська організація “Всеукраїнське об'єднання 
“Авто клуб” 

 

ХОМЕНКО  
Марія Василівна 

– громадська організація “Агенція комунікацій і 
розвитку “Аспект громади” 

 

ХУДЗІНСЬКИЙ  
Володимир Анатолійович

– громадська організація “Спільна відповідальність” 

 

ЧАЛЮК  
Олег Олександрович 

– громадська організація “Нагляд” 

 

ЧУМАКОВА  
Ольга Іванівна 

– благодійна організація “Благодійний фонд “Благо-
родні серця” 

 

ШУСТІН  
Олег Миколайович 

– громадська організація “Громадська люстрація 
України” 

 

ЯНЕВИЧ - ФЕДИШИНА 
Ольга Олександрівна 

– громадська організація “Батьківська ініціатива 
міста Хмельницького” 
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ЯРОШИНСЬКИЙ  
Роман Вікторович 

– громадська організація “Добровольчий рух 
Поділля” 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


