
Додаток 
до розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
від 05.10.2022 № 375/2022-р 

 
 

СКЛАД 
комісії з приймання-передачі державного нерухомого майна, що 

передається зі сфери управління Міністерства освіти і науки України 
з балансу Державного навчального закладу “Подільський центр 
професійно-технічної освіти” до сфери управління Хмельницької 

обласної державної адміністрації  
 
ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

БАСЮК 
Дарія Іванівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії

 

ГРОМИК 
Михайло Васильович 

– завідувач господарства Державного навчального 
закладу “Подільський центр професійно-технічної 
освіти” (за згодою)

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА 
Аліна Іванівна

– бухгалтер Державного навчального закладу “Поділь-
ський центр професійно-технічної освіти” (за згодою) 

 

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

– начальник відділу бухгалтерської звітності, фінансо-
во-економічного моніторингу професійних закладів 
(ПТНЗ, ВНЗ) комунального закладу “Центр органі-
заційно-господарського забезпечення закладів освіти” 
(за згодою)

 

ЛОБАНОВА 
Людмила Юріївна 

– головний спеціаліст відділу з питань державного 
майна та підприємств управління з питань дер-
жавного майна та підприємств Міністерства освіти і 
науки України (за згодою) 

 

МАРТИНЮК 
Олег Олександрович 

– заступник директора – начальник управління освіти 
та науки Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації

 

РОЩУК 
Олександр Степанович 

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

 

РУЩАК 
Михайло Юрійович 

– директор Державного навчального закладу “Поділь-
ський центр професійно-технічної освіти” (за згодою) 

 

ТАБАКОВА 
Тетяна Миколаївна 

– головний бухгалтер Кам’янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою  
(за згодою)

 

ТАРНАВСЬКИЙ 
Олександр Ростиславович 

– заступник начальника з навчальної роботи Кам’я-
нець-Подільського ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою (за згодою) 
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ТІТЕНОК 
Андрій Вікторович 

– заступник директора з навчально-виховної роботи 
Державного навчального закладу “Подільський центр 
професійно-технічної освіти” (за згодою)

 

ТКАЧЕНКО 
Людмила Миколаївна 

– начальник управління фінансово-господарського за-
безпечення апарату обласної державної адміністрації

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

– начальник відділу вищої, професійно-технічної, 
позашкільної освіти та науки управління освіти та 
науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації 

 

ЧЕКРИГІН 
Борис Федорович 

– завідувач відділення Державного навчального закла-
ду “Подільський центр професійно-технічної освіти” 
(за згодою)

 

ЧУБАТЮК 
Геннадій Олександрович 

– командир роти – старший офіцер-вихователь, вико-
нувач обов’язків заступника начальника ліцею з 
господарської роботи Кам’янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою  
(за згодою)

 

ШЕВЧУК 
Олександр Петрович 

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

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


