
Додаток 1 
до розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
від 02.11.2022 № 423/2022-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
09.03.2023 № 108/2023-р)

 
 

С К Л А Д  
комісії з питань роботи із службовою інформацією  
у Хмельницькій обласній державній адміністрації  

 

ВЖЕШНЕВСЬКА 
Оксана Миколаївна 

– керівник апарату обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

ГУДЛОВСЬКА 
Любов Степанівна 

– начальник управління документаційного забезпе-
чення апарату обласної державної адміністрації, 
заступник голови комісії 

 

БУРКА 
Надія Петрівна  

– завідувач сектору роботи з документами для служ-
бового користування управління документаційного 
забезпечення апарату обласної державної адміні-
страції, секретар комісії

 

БОРОВИК 
Дмитро Дмитрович 

– старший інспектор (з питань технічного захисту 
інформації) відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату обласної державної адміні-
страції

 

ВЕЛЬЦ 
Денис Васильович 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу з питань оборонної роботи управління з 
питань оборонної роботи та взаємодії з право-
охоронними органами Департаменту з питань обо-
ронної роботи та цивільного захисту обласної 
державної адміністрації

 

КІМАЧУК 
Андрій Васильович 

– головний спеціаліст відділу правової та договірної 
роботи юридичного управління апарату обласної 
державної адміністрації

 

КЛЕПАЦЬКА 
Олена Борисівна 

– головний спеціаліст відділу документування уп-
равлінської інформації управління документацій-
ного забезпечення апарату обласної державної 
адміністрації, відповідальна за архівний підрозділ

 

КОВАЛЕНКО 
Марія Ігорівна 

– заступник директора архіву – начальник організа-
ційно-аналітичної роботи Державного архіву об-
ласті 

 

КУПЧИШИНА 
Олена Володимирівна 

– завідувач сектору режимно-секретної роботи апа-
рату обласної державної адміністрації 

 

НІКІТЧУК 
Василь Іванович 

– завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату 
обласної державної адміністрації 
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МАКОЗЕБ 
Віктор Іванович 

– головний спеціаліст відділу з питань персоналу та 
організаційно-правової роботи Департаменту еконо-
мічного розвитку обласної державної адміністрації

 

ПАСТЕРНАК 
Віталій Олександрович 

– начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату обласної державної адміні-
страції

 

ШЕВЧУК 
Альона Володимирівна  

– завідувач сектору забезпечення доступу до публіч-
ної інформації апарату обласної державної адміні-
страції

 

ЯНЧУК 
Наталія Віталіївна 

– головний спеціаліст сектору роботи з документами 
для службового користування управління докумен-
таційного забезпечення апарату обласної держав-
ної адміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації         Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


