
Додаток 
до розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
від 03.10.2022 № 368/2022-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
23.11.2022 № 455/2022-р)

 
 

СКЛАД 
робочої групи з питань сприяння забезпеченню прав та свобод  

внутрішньо переміщених осіб 
 

МАРТИНЮК  
Олег Олександрович 

– заступник директора Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації, 
керівник робочої групи

 

МАРТИНЮК  
Наталія Миколаївна 

– заступник директора – начальник управління фінансів 
та надання соціальних послуг, головний бухгалтер 
Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації, заступник керівника робочої 
групи

 

БАБІЙЧУК 
Марина Олександрівна 

– провідний фахівець із соціальної роботи Хмельниць-
кого обласного центру соціальних служб, секретар 
робочої групи

 

БОХОНСЬКА  
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку облас-
ної державної адміністрації 

 

ГУРИНА  
Лариса Іванівна 

– тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного 
управління Національної соціальної сервісної служби в 
області (за згодою)

 

ДЕМЧУК  
Ліля Яківна 

– начальник відділу моніторингу та розвитку охорони 
здоров’я управління організації лікувально-профілак-
тичної роботи та розвитку медичної допомоги Депар-
таменту охорони здоров’я обласної державної адміні-
страції

 

ДІДУХ  
Людмила Георгіївна 

– фахівець із соціальної роботи І категорії Хмельниць-
кого обласного центру соціальних служб 

 

КОЛОМІЄЦЬ  
Вадим Петрович 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управ-
ління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (за згодою) 

 

ЛАКУСТА  
Андрій Михайлович 

– начальник відділу агропромислового виробництва 
управління розвитку агропромислового комплексу та 
земельних відносин обласної державної адміністрації

 

ЛАЩ  
Ольга Вікторівна 

– заступник голови Шепетівської районної державної 
адміністрації 
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МАРТИНОВИЧ  
Лариса Іванівна 

– начальник управління соціального захисту населення 
Кам’янець-Подільської районної державної адміні-
страції

 

ПАСІЧНИК  
Світлана Михайлівна 

– заступник директора – начальник управління розвитку 
громад та будівництва Департаменту розвитку громад, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
обласної державної адміністрації 

 

ПОПАДІНА  
Заряна Володимирівна 

– заступник голови Хмельницької районної державної 
адміністрації 

 

СОБКО  
Анжеліка Анатоліївна 

– заступник начальника Служби у справах дітей облас-
ної державної адміністрації 

 

СУХОВІРСЬКИЙ  
Юрій Васильович 

– головний спеціаліст відділу забезпечення евакуаційних 
заходів, централізованого оповіщення та чергування 
управління з питань цивільного захисту Департаменту 
з питань оборонної роботи та цивільного захисту 
обласної державної адміністрації 

 

ЧЕРЕШНЯ  
Сергій Сергійович 

– директор Хмельницького обласного центру зайнятості 
(за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 


