
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 26.08.2021 № 675/2021-р 

 
 

 
С К Л А Д 

комісії щодо розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, 
які потребують дороговартісного лікування 

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

МАРУНЯК  
Вадим Дмитрович 

– начальник управління державної підтримки пільгових 
категорій громадян Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії

 

КОСТІНА  
Оксана Ігорівна 

– головний спеціаліст відділу звернень громадян та 
адміністративно-господарської діяльності Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної 
адміістрації, секретар комісії 

 

БОЧКАРЬОВА 
Оксана Валеріївна 

– директор комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 
Хмельницької обласної ради, депутат обласної ради, 
член постійної комісії обласної ради з питань бюджету 
та фінансів (за згодою)

 

БРУХНОВА 
Лілія Степанівна 

– директор комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницька обласна дитяча лікарня” Хмельницької 
обласної ради, депутат обласної ради, член постійної 
комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів  
(за згодою)

 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ  
Віктор Володимирович 

– завідувач кардіологічного відділення комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький обласний 
госпіталь ветеранів війни” Хмельницької обласної ради, 
голова групи експертів Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації за напрямом “Кардіо-
логія. Хірургія серця та магістральних судин”  
(за згодою)

 

ВЕЛЄВ 
Анатолій Миколайович 

– лікар-хірург-стоматолог комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний протипухлин-
ний центр” Хмельницької обласної ради, голова гро-
мадської організації “Асоціація онкологів Хмельнич-
чини”, член Громадської ради при обласної державної 
адміністрації (за згодою)

 

ГУРИНА 
Лариса Іванівна 

– заступник директора – начальник управління фінансів 
та надання соціальних послуг, головний бухгалтер Де-
партаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації
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ДЕМЧУК 
Ліля Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації

 

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна  

– заступник директора – начальник управління доходів та 
фінансів галузей виробничої сфери Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА 
Лариса Олексіївна 

– завідувач педіатричного відділення № 1 комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницька обласна 
дитяча лікарня” Хмельницької обласної ради, голова 
групи експертів Департаменту охорони здоров’я об-
ласної державної адміністрації за напрямом “Педіатрія” 
(за згодою)

 

ЗАВРОЦЬКИЙ 
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 

КОСТЕНКО 
Аліна Миколаївна 

– начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги 
населенню Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації

 

КУХАРУК 
Наталія Леонідівна 

– головний лікар комунального некомерційного підпри-
ємства “Летичівський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги” Летичівської селищної ради, депутат 
обласної ради, член постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, 
науки, культури, релігії, молоді та спорту (за згодою)

 

ПІДДУБНА  
Оксана Вікторівна 

– директор комунального підприємства “Хмельницька 
інфекційна лікарня” Хмельницької міської ради, голова 
групи експертів Департаменту охорони здоров’я облас-
ної державної адміністрації за напрямом “Інфекційні 
хвороби. Дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія”  
(за згодою)

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


