
Додаток 

до розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

від 12.07.2022 № 205/2022-р 

 

 

 

С К Л А Д 

оперативного штабу з організації оздоровлення  

та відпочинку дітей 
 

ЮР’ЄВ  

Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 

керівник оперативного штабу 
   

КОВАЛЬЧУК  

Ірина Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-

лення обласної державної адміністрації, заступник 

керівника оперативного штабу 
   

БАЛАНЮК 

Ігор Михайлович 

– 
начальник управління державного нагляду за дотри-

манням санітарного законодавства Головного управ-

ління Держпродспоживслужби в області (за згодою) 
   

БАСЮК  

Дарія Ігорівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації 
   

БІЛЯНСЬКИЙ 

Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління Націо-

нальної поліції в області (за згодою) 
   

БРАТКО 

Едуард Петрович 

– начальник Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою) 
   

ВЛАСЮК 

Тетяна Михайлівна 

– 
директор обласного центру соціальних служб 

   

ГАБРИКЕВИЧ 

Микола Іванович 

– генеральний директор Державної установи “Хмель-

ницький обласний центр контролю та профілактики 

хвороб Міністерства охорони здоров’я України”, 

головний державний санітарний лікар Хмельницької 

області (за згодою) 
   

ДОБРОВОЛЬСЬКА  

Лариса Олексіївна 

– 
завідувач відділенням Педіатрії № 1 комунального 

некомерційного підприємства “Хмельницька обласна 

дитяча лікарня” Хмельницької обласної ради, голова 

групи експертів Департаменту охорони здоров’я об-

ласної державної адміністрації за напрямом “Педіат-

рія” (за згодою) 
   

ЗАКУРДАЄВ 

Юрій Олександрович 

– 
заступник начальника управління – начальник відділу 

реагування на надзвичайні ситуації та підготовки орга-

нів управління управління з питань цивільного за-

хисту населення обласної державної адміністрації 
   

КЛІМОВ 

Дмитро Юрійович 

– головний інспектор відділу пожежної безпеки Уп-

равління запобігання надзвичайним ситуаціям Голов-

ного управління Державної служби України з надзви-

чайних ситуацій в області (за згодою) 
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КОСОВСЬКА  

Тетяна Петрівна 

– заступник директора – начальник управління органі-

зації лікувально-профілактичної роботи та розвитку 

медичної допомоги населенню Департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 
   

МАЇВКО  

Наталія Василівна 

– головний спеціаліст відділу соціального забезпечення 

пільгових категорій осіб управління державної під-

тримки пільгових категорій громадян Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації 
   

МАРУНЯК 

Вадим Дмитрович 

– заступник директора Департаменту соціального за-

хисту населення обласної державної адміністрації 
   

ТИМОФІЇВ  

Любов Ларіонівна 

– начальник служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації 
   

ФРАНКО 

Вадим Миколайович 

– начальник відділу нагляду в агропромисловому комп-

лексі та соціально-культурній сфері Управління Держ-

праці в області (за згодою) 

 

 

Керівник апарату  

адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


