
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 02.07.2020 № 446/2020-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
02.03.2023 № 61/2023-р) 

 

 

С К Л А Д  
комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури 

 
ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комітету 

 

ДУНАЄВСЬКА 
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури об-
ласної державної адміністрації – головний архітектор 
області, заступник голови комітету 

 

САВЧУК 
Анатолій Миколайович 

– заступник директора Хмельницького обласного від-
ділення Фонду соціального захисту осіб з інвалід-
ністю – голова Хмельницького обласного товариства 
Всеукраїнської організації інвалідів “Союз органі-
зацій інвалідів в Україні”, заступник голови комітету 
(за згодою)

 

КОРОТКА 
Ірина Володимирівна 

– заступник начальника відділу містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації – заві-
дувач сектору містобудівного кадастру, секретар ко-
мітету

 

АДАМЧУК 
Микола Степанович 

– голова обласної організації Українського товариства 
глухих (за згодою) 

 

БАСЮК 
Дарія Іванівна

– директор Департаменту освіти та науки обласної дер-
жавної адміністрації 

 

ВОЙТЮК 
Руслан Михайович 

– голова Громадської спілки “Об’єднання осіб з інва-
лідністю, учасників бойових дій, ветеранів та пенсіо-
нерів “Розумне пристосування – універсальний ди-
зайн” (за згодою)

 

КРИЩУК 
Надія Василівна 

– голова правління Хмельницької територіальної пер-
винної організації УТОС (за згодою) 

 

КУХАР 
Олена Григорівна 

– директор філії ДП “Укрдержбудекспертиза” в об-
ласті (за згодою) 

 

КУЧЕР 
Віктор Григорович 

– голова правління ГО “Світ без бар’єрів” (за згодою) 
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НЕПОКРИТОВА 
Світлана Василівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу автомобільних, пасажирських перевезень управ-
ління інфраструктури обласної державної адміні-
страції

 

ЛУКАШУК 
Валентина Сергіївна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу Департаменту інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій обласної державної 
адміністрації

 

ЛЬОВОЧКА 
Андрій Сергійович 

– головний спеціаліст відділу лікувально-профілактич-
ної допомоги Департаменту охорони здоров’я облас-
ної державної адміністрації 

 

ОЛЬХОВА 
Тетяна Петрівна 

– начальник Хмельницького регіонального центру з 
фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”  
(за згодою)

 

САМОЛЮК 
Неля Гнатівна

– голова ГО “Хмельницьке міське товариство жінок-
інвалідів” (за згодою) 

 

СИНЧУК 
Віталій Володимирович 

– начальник відділу господарського забезпечення, охо-
рони праці, техніки безпеки комунального закладу 
“Центр організаційно-господарського забезпечення 
закладів освіти” (за згодою) 

 

СМІРНОВА 
Світлана Михайлівна 

– начальник управління державної підтримки пільго-
вих категорій громадян Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації

 

СТІНСЬКИЙ 
Олег Володимирович 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу впровадження пріоритетних проєктів регіональ-
ного розвитку Департаменту розвитку громад, будів-
ництва та житлово-комунального господарства об-
ласної державної адміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


