
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 15.09.2009 № 344/2009-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
29.09.2021 № 726/2021-р)

 

 

С К Л А Д   
обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 
 

ГАМАЛІЙ 
Сергій Вячеславович 

– голова обласної державної адміністрації, голова ко-
місії 

 

ТЮРІН 
Сергій Григорович 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, заступник голови комісії 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку облас-
ної державної адміністрації, секретар комісії 

 

АНДРУШКО 
Наталія Михайлівна 

– заступник начальника РВ ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях – начальник управління забез-
печення реалізації повноважень у Хмельницькій об-
ласті (за згодою)

 

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– директор Департаменту розвитку громад, будівництва 
та житлово-комунального господарства обласної дер-
жавної адміністрації

 

БРОДСЬКИЙ 
Андрій Сергійович 

– старший оперуповноважений в особливо важливих 
справах управління стратегічних розслідувань в об-
ласті Департаменту стратегічних розслідувань Націо-
нальної поліції України, майор поліції (за згодою)

 

ДУНЕЦЬ 
Іван Іванович 

– генеральний директор ТДВ “ЗАВОД “АДВІС”, голова 
Об’єднання організацій роботодавців області  
(за згодою)

 

КІНДЗЕРСЬКИЙ 
Сергій Анатолійович 

– начальник управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в області (за згодою) 

 

КОВАЛЬЧУК 
Ірина Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 

КРУПА 
Олександр Володимирович

– начальник Головного управління Пенсійного фонду 
України в області (за згодою) 

 

ЛАЗАРЄВ 
Віталій Олександрович 

– начальник Головного управління ДПС в області як від-
окремленого підрозділу Державної податкової служби 
України (за згодою)
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МАЛЮЗІН 
Олександр Іванович 

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника управ-
ління Держпраці в області (за згодою) 

 

МАРЦЕНЮК 
Анатолій Анатолійович 

– заступник начальника Західного офісу Держаудит-
служби (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– начальник Управління розвитку агропромислового 
комплексу та земельних відносин обласної державної 
адміністрації

 

ПАЮК 
Сніжана Вікторівна 

– начальник відділення Національної служби посеред-
ництва і примирення в області (за згодою) 

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

 

СКОВОРОДНІКОВ 
Олег Васильович 

– голова Федерації професійних спілок області  
(за згодою) 

 

ХАМСЬКА 
Людмила Олександрівна 

– начальник Головного управління статистики в області 
(за згодою) 

 

ЯКОВЮК 
Олена Олександрівна 

– виконувач обов’язків начальника Центрально-Захід-
ного міжрегіонального управління Міністерства юсти-
ції (м. Хмельницький) (за згодою) 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


