
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.04.2019 № 273/2019-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
23.11.2022 № 456/2022-р)

 

 
СКЛАД 

постійно діючого обласного штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) 

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
керівник штабу 

 

БАСЮК  
Дарія Іванівна 

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації, заступник 
керівника штабу

 

БАРАНОВСЬКИЙ 
Володимир Іванович 

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

 

ВАСИЛЮК  
Ольга Пантеліївна 

– тренер з навчання першої допомоги обласної орга-
нізації Товариства Червоного Хреста України  
(за згодою)

 

ВАЩУК   
Дмитро Петрович 

– президент обласної федерації спортивного туризму 
(за згодою) 

 

ВОЙЧЕНКО 
Алла Валеріївна

– голова громадської організації “ЛетичСіч” (за згодою) 

 

ГОРДЄЄВА 
Ганна Володимирівна 

– член громадської організації “Спортивно-туристичний 
клуб “Маттерхорн” (за згодою) 

 

ЗАГОРУЙКО  
Юрій Михайлович 

– директор обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (за згодою) 

 

КОВАЛЬЧУК 
Володимир Іванович 

– директор обласного стрілецько-спортивного клубу 
(за згодою) 

 

КОНОПЛЬОВА  
Олена Олександрівна 

– методист обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (за згодою) 

 

МИХАЛЬЧИШИН  
Роман Іванович

– член Красилівської районної громадської організації 
“Молодь за майбутнє” (за згодою) 

 

МЕЛЬНИК 
Микола Володимирович 

– директор комунального закладу “Молодіжний центр 
“Великорадогощанська січ” Плужненської сільської 
ради” (за згодою)

 

ПРОЦУН 
Олександр Юрійович 

– голова обласного осередку Національної скаутської 
організації “ПЛАСТ” (за згодою) 
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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

 

СТЕБЛО  
Леся Василівна 

– виконавча директорка громадської організації “За-
хист – об’єднання волонтерів”, голова громадської 
організації “Тепло рідних сердець” (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 облас-
ної державної адміністрації 

 

ЦИМБАЛЮК 
Сергій Володимирович 

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

 

ЮХНОВСЬКИЙ  
Андрій Іванович 

– методист науково-методичного центру виховної ро-
боти та позашкільної освіти, інформаційно-видав-
ничої діяльності обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


