
Додаток 1 
до розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
від 05.07.2022 № 197/202-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
14.11.2022 № 438/2022-р)

 
 

СТРУКТУРА 
Хмельницької обласної державної адміністрації  

(Хмельницької обласної військової адміністрації) 
 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації (Хмельницької облас-
ної військової адміністрації) 

Керівництво: 

голова Хмельницької обласної державної адміністрації – начальник Хмель-
ницької обласної військової адміністрації; 

перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації – 
перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації; 

заступники голови Хмельницької обласної державної адміністрації – заступ-
ники начальника Хмельницької обласної військової адміністрації; 

заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – заступник 
начальника Хмельницької обласної військової адміністрації з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; 

керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації – керівник 
апарату Хмельницької обласної військової адміністрації; 

заступник керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації – 
заступник керівника апарату Хмельницької обласної військової адміністрації. 

Структурні підрозділи апарату Хмельницької обласної державної адміні-
страції (Хмельницької обласної військової адміністрації) 

Патронатна служба  

Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) 

Відділ забезпечення діяльності керівництва 

Організаційний відділ 

Відділ з питань персоналу та нагород 

Юридичне управління 

Загальний відділ  

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Відділ контролю 
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Управління фінансово-господарського забезпечення 

Сектор мобілізаційної роботи 

Сектор режимно-секретної роботи 

Відділ роботи із зверненнями громадян 

Відділ адміністрування Державного реєстру виборців 

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації 

Структурні підрозділи Хмельницької обласної державної адміністрації  
(Хмельницької обласної військової адміністрації) 

Департамент економічного розвитку 

Департамент освіти та науки  

Департамент охорони здоров’я 

Департамент соціального захисту населення  

Департамент фінансів 

Департамент природних ресурсів та екології 

Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства 

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій 

Департамент з питань оборонної роботи та цивільного захисту  

Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин 

Управління інфраструктури  

Управління молоді, фізичної культури і спорту 

Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації 

Державний архів області 

Служба у справах дітей 

Відділ містобудування та архітектури 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 


