
Додаток 1 
до розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
від 20.07.2022 № 230/2022-р 

 
 
 

СКЛАД 
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  

при обласній державній адміністрації 
 
ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова координаційної ради 

 

СТЕБЛО 
Леся Василівна 

– координатор громадської організації “Захист – об’єд-
нання волонтерів”, заступник голови координаційної 
ради (за згодою)

 

БАСЮК 
Дарія  Іванівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації, секретар 
координаційної ради

 

АНДРІЇШИНА 
Тетяна Петрівна 

– головний спеціаліст відділу молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання управління 
молоді та спорту Департаменту освіти, науки, молоді 
та спорту обласної державної адміністрації

 

АРХІПОВИЧ 
Тетяна Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу аналітики та комунікацій 
управління інформаційної діяльності та аналітики 
Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій обласної державної адмі-
ністрації

 

БАРАНОВСЬКИЙ 
Володимир Іванович 

– голова Кам’янець-Подільської дитячої громадської 
організації “Клуб юних миротворців” (за згодою) 

 

БЕРЕЗНЮК 
Роман Вячеславович 

– командир військової частини 3053 Західного опера-
тивно-територіального об’єднання Національної гвардії 
України, підполковник (за згодою) 

 

ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ 
Ігор Казимирович 

– перший проректор обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти (за згодою) 

 

ГОДНИЙ 
Віктор Вікторович 

– голова відокремленого підрозділу Молодіжної орга-
нізації “ПЛАСТ – Національна Скаутська Органі-
зація України” в місті Хмельницький у області 
“Хмельницька округа” (за згодою) 

 

ГРЕБЕНЮК 
Владислав Сергійович 

– директор комунальної установи “Молодіжний центр” 
(за згодою) 

 

ДЕНІСОВ 
Єгор Олексійович 

– представник відокремленого підрозділу Всеукраїн-
ської громадської організації “Ветеранське Братер-
ство” в області (за згодою) 
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ЄРМЕНЧУК 
Юрій Михайлович 

– заступник начальника центру – начальник відділу 
соціально-гуманітарної роботи та психологічного за-
безпечення центру забезпечення діяльності Голов-
ного управління Державної служби надзвичайних 
ситуацій України в області (за згодою) 

 

ЗАГОРУЙКО 
Юрій Михайлович 

– тимчасово виконувач обов’язків директора облас-
ного центру туризму і краєзнавства учнівської мо-
лоді (за згодою)

 

КАРНАТОВСЬКИЙ 
Андрій Леонідович 

– голова правління військово-патріотичного клубу 
“Подільські січові стрільці” (за згодою) 

 

КАРПОВА  
Тетяна Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу освіти Ярмолинецької  
селищної ради Хмельницького району (за згодою) 

 

КОВАЛЬЧУК 
Михайло Миколайович 

– керівник регіонального представництва громадської 
спілки “Всеукраїнське об’єднання військово-патріо-
тичних організацій”, голова молодіжної громадської 
організації спортивний клуб “Пульсар” (за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК 
Сергій Юрійович 

– начальник відділу морально психологічного забезпе-
чення Національної академії Державної прикордон-
ної служби України імені Богдана Хмельницького 
(за згодою)

 

ЛОТОЧИНСЬКА 
Руслана Олександрівна 

– начальник відділу освіти, культури, туризму та 
спорту Жванецької сільської ради Кам’янець-По-
дільського району (за згодою) 

 

МАКОВЕЙ 
Олександр Олександрович

– представник громадської організації “Спілка інвалідів 
війни та ветеранів АТО Хмельниччини” (за згодою) 

 

МАРИНЮК 
Михайло Вікторович 

– директор обласного центру науково-технічної твор-
чості учнівської молоді (за згодою) 

 

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації

 

МАТУС 
Олена Олександрівна 

– директор комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді”  
(за згодою)

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

– директор Департаменту інформаційної діяльності, 
культури, національностей та релігій обласної дер-
жавної адміністрації

 

МОГИЛА 
Віталій Сергійович 

– начальник групи зв’язків з громадськістю військової 
частини А1788 (за згодою) 

 

РОЩУК 
Олександр Степанович 

– начальник Кам’янець-Подільського ліцею з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою області  
(за згодою)

 

РЯБЧУК 
Оксана Володимирівна 

– начальник відділу молодіжної політики та націо-
нально-патріотичного виховання управління молоді 
та спорту Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації
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СБРОДОВА 
Анастасія Олександрівна 

– кореспондент програмного відділу міського кому-
нального підприємства “Муніципальна телерадіо-
компанія “Місто” (за згодою) 

 

ТОМУСЯК 
Наталія Павлівна 

– начальник управління молоді та спорту Департа-
менту освіти, науки, молоді та спорту обласної дер-
жавної адміністрації

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу вищої, професійно-технічної, поза-
шкільної освіти та науки управління освіти та науки 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту об-
ласної державної адміністрації 

 

ХАМСЬКИЙ 
Олексій Валерійович 

– представник громадської організації “Об’єднання 
учасників та інвалідів бойових дій “Подільська Січ” 
(за згодою)

 

ЦИМБАЛЮК 
Сергій Володимирович   

– начальник відділу ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності Головного управління Націо-
нальної поліції в області (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


