
Додаток 
до розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
від 25.11.2022 № 462/2022-р 

 
 

С К Л А Д  
регіонального координаційного штабу з реалізації в області проєкту 

підтримки людей “Пункти незламності” та оперативного реагування 
на можливі критичні ситуації 

 

ТЮРІН 
Сергій Григорович 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, керівник координаційного штабу 

 

БРИГАДИР 
Віра Іванівна 

– директор Департаменту розвитку громад, будів-
ництва та житлово-комунального господарства об-
ласної державної адміністрації, заступник керівника 
координаційного штабу

 

ГОРБАТЮК  
Руслан Віталійович 

– директор Департаменту з питань оборонної роботи 
та цивільного захисту обласної державної адміні-
страції, заступник керівника координаційного штабу

 

АНУР’ЄВ 
Олександр Вячеславович 

– начальник Кам’янець-Подільської районної військо-
вої адміністрації 

 

АРБІТМАН  
Дарія Ігорівна 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу технічного захисту інформації управління 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій та 
цифровізації обласної державної адміністрації

 

БАСЮК  
Дарія Іванівна 

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

 

БОГОМІЛ  
Олександр Едуардович 

– начальник відділу охорони публічного порядку, 
масових і охоронних заходів, аналізу та планування 
управління превентивної діяльності Головного уп-
равління Національної поліції в Хмельницькій  об-
ласті (за згодою)

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації 

 

ГЛУШАКОВ 
Олексій Олександрович 

– начальник Шепетівської районної військової адмі-
ністрації 

 

ЗАВРОЦЬКИЙ 
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 

КАТЕРЕНЧУК 
Анатолій Федорович 

– начальник Хмельницької районної військової адмі-
ністрації 

 

КАФЛЕВСЬКА 
Ірина Юріївна 

– начальник управління цифрового розвитку, цифро-
вих трансформацій та цифровізації обласної держав-
ної адміністрації
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КОВАЛЬЧУК  
Ірина Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

 

НОВАЧОК  
Василь Пилипович 

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

ОСТАПЧУК 
Василь Володимирович 

– начальник управління інфраструктури обласної 
державної адміністрації 

 

СВІРЧУК 
Олександр Олександрович 

– перший заступник начальника Головного управ-
ління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Хмельницькій області (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


