
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 27.08.2015 № 404/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
16.12.2021 № 877/2021-р)

 
СКЛАД 

регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти  
 

ЮР’ЄВ  
Володимир Васильович 

– заступник голови облдержадміністрації, голова ре-
гіональної ради 

 

БАСЮК 
Дарія Іванівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації, заступник голови ре-
гіональної ради

 

ФІЯРСЬКА  
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу вищої, професійно-технічної, по-
зашкільної освіти та науки управління освіти і науки 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обл-
держадміністрації, секретар регіональної ради

 

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 обл-
держадміністрації 

 

БУРЛИК  
Віктор Вікторович 

– директор ТОВ “ТЕР-ФРУКТ”, голова постійної ко-
місії обласної ради з питань охорони здоров’я та 
соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту (за згодою) 

 

ДУНЕЦЬ  
Іван Іванович 

– голова Союзу промисловців і підприємців, Об’єд-
нання організацій роботодавців Хмельницької об-
ласті (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-тех-
нічної, позашкільної освіти та науки управління 
освіти і науки Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту облдержадміністрації 

 

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

– начальник відділу бухгалтерської звітності, фінансово-
економічного моніторингу професійних навчальних 
закладів (ПТНЗ, ВНЗ) Комунального закладу “Центр 
організаційно-господарського забезпечення закладів 
освіти” (за згодою)
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КРИВАК 
Михайло Михайлович 

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

– директор ДПТНЗ “Красилівський професійний лі-
цей”, голова ради директорів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти області (за згодою)

 

МАЛЬЧЕНКО 
Ольга Володимирівна 

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

 

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

– директор Департаменту інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

РОСКВАС  
Анатолій Іванович 

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

 

САВЧУК 
Вікторія Юріївна 

– директор відокремленого структурного підрозділу 
“Фаховий коледж економіки, права та інформацій-
них технологій” Приватного закладу вищої освіти 
“Кам’янець-Подільський податковий інститут”  
(за згодою)

 

ТКАЧУК 
Наталія Євгенівна 

– завідувач відділу післядипломної освіти, кадрового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я обл-
держадміністрації

 

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

– директор обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

ШЕВЧУК 
Людмила Іванівна 

– директор Науково-методичного центру професійно-
технічної освіти та підвищення кваліфікації інженер-
но-педагогічних працівників в області (за згодою)

 

ШЕВЧУК  
Олександр Петрович 

– директор комунального закладу “Центр організа-
ційно-господарського забезпечення закладів освіти” 
(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 

– перший заступник голови Федерації профспілок 
області, голова Хмельницької обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України  
(за згодою)

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


