
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.06.2016 № 259/2016-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
06.08.2021 № 653/2021-р)

 
С К Л А Д 

регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти  
 

ЮР’ЄВ  
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова регіональної ради 

 

ЛОШАНЮК 
Олена Володимирівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації, заступник 
голови регіональної ради

 

ФІЯРСЬКА  
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу вищої, професійно-технічної, 
позашкільної освіти та науки управління освіти і 
науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації, секретар регіо-
нальної ради

 

БАЛАБУСТ 
Надія Юріївна 

– директор Департаменту освіти та науки Хмель-
ницької міської ради ( за згодою) 

 

БЕРНАШЕВСЬКИЙ 
Олександр Вячеславович

– голова наглядової ради товариства з обмеженою 
відповідальністю “ВЕРЕСТ” (за згодою) 

 

БЄЛЯКОВА  
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (за згодою) 

 

БІЛЯНСЬКИЙ 
Юрій Олександрович 

– директор коледжу Подільського державного аграр-
но-технічного університету (за згодою) 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку об-
ласної державної адміністрації 

 

БРУХНОВА 
Лілія Степанівна 

– директор комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницька обласна дитяча лікарня” 
Хмельницької обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров’я та со-
ціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту (за згодою) 

 

БУРЛИК  
Віктор Вікторович 

– директор товариства з обмеженою відповідальністю 
“ТЕР-ФРУКТ”, голова постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров’я та соціальної полі-
тики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та 
спорту (за згодою)

 

ДЕНИСЮК  
Андрій Антонович 

– керівник спільного українсько-польського підпри-
ємства “МАЖЕСТІК” (за згодою) 
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ДУНЕЦЬ  
Іван Іванович 

– генеральний директор товариства з додатковою від-
повідальністю “Завод “АДВІС”, голова Союзу про-
мисловців і підприємців, Об’єднання організацій 
роботодавців Хмельницької області (за згодою)

 

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

– начальник відділу бухгалтерської звітності, фінан-
сово-економічного моніторингу професійних навчаль-
них закладів (ПТНЗ, ВНЗ) комунального закладу 
“Центр організаційно-господарського забезпечення 
закладів освіти” Хмельницької обласної ради  
(за згодою)

 

ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

– заступник керівника виконавчого апарату обласної 
ради, голова постійної комісії з питань законності, 
протидії корупції, регламенту, депутатської діяль-
ності та місцевого самоврядування (за згодою)

 

ЗІНЧУК  
Ольга Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу вищої, професійно-
технічної, позашкільної освіти та науки управління 
освіти і науки Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації 

 

КОВАЛЬЧУК 
Ірина Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

ЛАКУСТА 
Андрій Михайлович 

– начальник управління соціально-економічного роз-
витку, фінансів та дорадництва Департаменту агро-
промислового комплексу та земельних відносин 
обласної державної адміністрації 

 

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

– директор Державного професійно-технічного нав-
чального закладу “Красилівський професійний ліцей”, 
голова ради директорів закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти області (за згодою)

 

МАЛЬЧЕНКО 
Ольга Володимирівна 

– директор Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну (за згодою) 

 

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

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

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

 

РОСКВАС  
Анатолій Іванович 

– директор Хмельницького професійного ліцею 
електроніки, заступник голови асоціації працівників 
професійно-технічної освіти області (за згодою)

 

ТКАЧУК 
Наталія Євгенівна 

– завідувач відділу післядипломної освіти, кадрового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я облас-
ної державної адміністрації

 

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

ШЕВЧУК 
Людмила Іванівна 

– директор Науково-методичного центру професійно-
технічної освіти та підвищення кваліфікації інже-
нерно-педагогічних працівників в області (за згодою)
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ШЕВЧУК  
Олександр Петрович 

– директор комунального закладу “Центр організа-
ційно-господарського забезпечення закладів освіти” 
Хмельницької обласної ради (за згодою) 

 

ШКЛЯР 
Михайло Григорович 

– приватний підприємець, м. Хмельницький  
(за згодою) 

 

ШОРОБУРА 
Інна Михайлівна 

– ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної ака-
демії, член постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, 
науки, культури, релігії, молоді та спорту (за згодою)

 

ЯРИМЮК 
Анатолій Степанович 

– голова обласної організації профспілки працівників 
освіти і науки України (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


