
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 17.04.2018 № 380/2018-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
01.03.2023 № 57/2023-р) 

 

 
СКЛАД  

обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  
 

 

ТКАЧУК  
Сергій Петрович   

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова ради 

 

ЗАВРОЦЬКИЙ 
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, заступник голови ради 

 

СТРІЛЕЦЬ 
Сніжана Миколаївна 

– голова правління Хмельницького обласного відді-
лення Благодійної організації “Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ”, заступник голови ради  
(за згодою)

 

СТОЛЯРЧУК  
Людмила Віталіївна 

– практичний психолог комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний центр про-
філактики та боротьби зі СНІДом” Хмельницької 
обласної ради, секретар ради (за згодою)

 

ВАРЦАБА  
Юрій Володимирович 

– старший оперуповноважений в особливо важливих 
справах Управління боротьби з наркозалежністю в 
області Департаменту боротьби з наркозлочинністю 
Національної поліції України (за згодою)

 

ВАСИЛЕНКО  
Сергій Павлович 

– директор комунального некомерційного підприєм-
ства “Хмельницький обласний фтизіопульмологічний 
центр” Хмельницької обласної ради (за згодою)

 

ВИСОЦЬКА  
Лариса Ульянівна 

– президент громадської організації “Хмельницька 
асоціація громадського здоров’я “Вікторія” (за згодою) 

 

ВІТВІЦЬКИЙ 
Микола Васильович 

– начальник філії Державної установи “Центр охорони 
здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби 
України” в області (за згодою) 

 

ГУРИНА  
Лариса Іванівна 

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

 

КАСЯНДРУК 
Олександр Петрович 

– тимчасово виконувач обов’язків директора кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельниць-
кий обласний центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом” Хмельницької обласної ради (за згодою)

 

КЛИМЮК  
Микола Степанович 

– головний спеціаліст відділу у Хмельницькій області 
Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) 
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ЛАЗАРЕНКО 
Олександр Васильович 

– кординатор охорони здоров’я обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України в області  
(за згодою)

 

ЛОПАТІНА-ВОЗНЮК  
Алла Іванівна 

– представник Благодійної організації “ТБPeopleUkraine”
в області (за згодою) 

 

МИХАЙЛОВА  
Інна Григорівна 

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

 

ПЕТРИЧУК  
Олексій Васильович   

– заступник директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 

 

ПИЛИПЮК  
Олена Віталіївна 

– представник благодійної організації “Позитивні жінки” 
в області (за згодою) 

 

РАТУШНИЙ  
Ігор Олександрович 

– голова Хмельницького благодійного фонду “Хесед- 
Бешт” (за згодою) 

 

РОГАТИНСЬКА  
Зоряна Василівна 

– головний спеціаліст відділу організації надання та 
забезпечення соціальних послуг Департаменту со-
ціального захисту населення обласної державної 
адміністрації

 

СІВЕЦЬ  
Павло Іванович

– голова релігійної організації “Християнська місія 
“Допомога” (за згодою) 

 

СТЕПЕНСЬКИЙ 
Ігор Дмитрович 

– представник благодійної організації “FREE ZONE” 
в області (за згодою) 

 

ФЕДОРЕНКО  
Володимир Олександрович 

– представник благодійної організації “БФ “Всеук-
раїнське об’єднання людей з наркозалежністю 
(ВОЛНА)” (за згодою)

 

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 

 

ЦУГЛЕВИЧ  
Яків Миколайович 

– директор комунального некомерційного підприємст-
ва “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької 
обласної ради (за згодою)

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– голова громадської організації “Спілка ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції”  
(за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


