
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.12.2021 № 884/2021-р 

 
 

СКЛАД  
робочої групи з розроблення проєкту Стратегічного плану розвитку 

мережі закладів професійної освіти Хмельницької області  
на 2022-2027 роки 

 

ЮР’ЄВ  
Володимир Васильович 

– заступник голови облдержадміністрації, керівник 
робочої групи 

 

БАСЮК  
Дарія Іванівна 

– директора Департаменту освіти, науки. молоді та 
спорту облдержадміністрації, заступник керівника 
робочої групи

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації 

 

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) 

 

ДЕМЧУК  
Олег Віленович 

– директор ТзОВ “Агенція сталого розвитку”  
(за згодою) 

 

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

– начальник відділу бухгалтерської звітності, фінан-
сово-економічного моніторингу професійних нав-
чальних закладів (ПТНЗ, ВНЗ) комунального закла-
ду “Центр організаційно-господарського забезпечен-
ня закладів освіти” (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 

 

КОЛОМІЙЧУК  
Світлана Борисівна 

– завідувач лабораторії науково-методичного забезпе-
чення управлінської діяльності Науково-методич-
ного центру професійно-технічної освіти та підви-
щення кваліфікації інженерно-педагогічних праців-
ників в області (за згодою) 

 

КШАНОВСЬКА 
Ольга Вікторівна 

– виконувач обов’язків директора Департаменту осві-
ти та науки Хмельницької міської ради (за згодою) 

 

МАЛАНЧАК  
Леся Іванівна 

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

 

ОЛІЙНИК 
Валерій Цезарович 

начальник управління Державної служби якості 
освіти в області (за згодою) 
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ПАВЛИШИНА 
Світлана Андріївна 

– заступник директора із соціальних питань ТОВ 
“Епіцентр-Агро”, заступник голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров’я та соці-
альної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту (за згодою) 

 

ПЕНЮШКЕВИЧ 
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

СЕЛІЗАР  
Василь Михайлович 

– директор Державного навчального закладу “Вище 
професійне училище № 11 м. Хмельницького”  
(за згодою)

 

СМОЛІНСЬКИЙ  
Руслан Миколайович 

– директор Вищого професійного училища № 36 с. Ба-
лин Хмельницької області (за згодою) 

 

ФІЯРСЬКА  
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу вищої, професійно-технічної, 
позашкільної освіти та науки управління освіти і 
науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації

 

ЦАРЬОВА 
Євеліна Сергіївна 

– директор Державного навчального закладу “Хмель-
ницький центр професійно-технічної освіти сфери 
послуг” (за згодою)

 

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 


