
 
 

 

 

Про внесення змін до розпоряд-

ження голови обласної держав-

ної адміністрації від 12.02.2015 

№ 71/2015-р 

 

 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-

страції”, протоколу засідання громадської ради при облдержадміністрації від 

30.04.2015 № 6: 

Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 12.02.2015 № 71/2015-р “Про затвердження складу громадської ради при 

обласній державній адміністрації”, виклавши додаток до нього у новій редакції 

(додається). 

 

 

Голова адміністрації        М.Загородний 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 12.02.2015 № 71/2015-р  

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

26.05.2015 № 228/2015-р) 
 

 

 

С К Л А Д 

громадської ради при обласній державній адміністрації 
 

АВЕТЯН  

Георгій Рафікович 

– релігійна громада Вірменської Апостольської Церкви у 

м. Хмельницький  
   

АНТОНЮК 

Галина Степанівна 

– Хмельницька міська організація Всеукраїнської громад-

ської організації “Захист дітей війни” 
   

БАЄВА 

Тетяна Федорівна 

– обласна громадська організація “Подільський центр 

“Ґендерна Рада” 
   

БІЛИЙ 

Леонід Григорович 

– релігійна громада УПЦ 

   

БОГАЧУК 

Володимир Якович 

– Асоціація пасажирських перевізників “Поділля” 

   

БОНДАР 

Болеслав Йосипович 

– профспілка захисту підприємництва м. Хмельницький 

   

БОРЕЙЧУК 

Володимир Іванович 

– громадська організація “Захист та збереження землі” 

   

БОРТЮК  

Олександр Степанович 

– обласна федерація бойового гопака 

   

БУКАЦЬКИЙ 

Микола Іванович 

– Хмельницьке регіональне суспільно-культурне товарист-

во “Переселенці” 
   

БУХАЛ 

Іван Васильович  

– спілка об’єднань громадян “Асоціація громадських орга-

нізацій “Народна Сила”  
   

ВЕЛИГАН  

Віталій Романович  

– громадська організація “Правий альянс приватних під-

приємців України” 
   

ГАБІНЕТ 

Дмитро Анатолійович  

– громадська організація “ФОРПОСТ НАРОДОВЛАДДЯ” 

   

ГАЛУШКО 

Тетяна Володимирівна  

– обласне відділення Всеукраїнського об’єднання ветера-

нів  
   

ГЕУТ 

Костянтин Георгійович 

– громадська організація “За кадром” 

   

ГОЦЬКИЙ – обласний осередок Всеукраїнської громадської органі-

зації “Фонд сприяння демократичним виборам” 



Григорій Іванович  
   

ГУМЕНЮК 

Ярослав Васильович 

– обласна організація Всеукраїнської спілки власників 

земельних та майнових паїв 
   

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ  

Юрій Михайлович 

– громадська організація “Українське козацтво Хмельнич-

чини” 
   

ДОВБУШ  

Віктор Володимирович 

– регіональне відділення громадської організації “Гумані-

тарно-дипломатична місія “Україна – єдина родина” 
   

ДОВГАНЬ 

Валерій Іванович  

– обласний осередок громадської організації “Фонд роз-

витку громадянського суспільства” 
   

КАБАЧИНСЬКИЙ 

Микола Ілліч 

– громадська організація “Громадянська оборона Хмель-

ниччини” 
   

КІРІКІЩУК 

Лариса Володимирівна  

– обласна організації УТОС 

   

КОВАЛЬЧУК 

Ірина Іванівна 

– громадська організація “Дія громади” 

   

КОКАРЕВИЧ 

Артур Андрісович 

– громадська організація “Хмельницький молодіжний клуб 

розвитку” 
   

КОЛЕСНИК  

Наталія В’ячеславівна  

– обласна федерація спортивного туризму 

   

КОЛІЖУК  

Олександр Володимирович 

– обласний осередок Федерації спортивного більярду Ук-

раїни 
   

КОПЕЦЬКИЙ 

Андрій Володимирович 

– громадська організація “Всеукраїнська молодіжна ліга 

підприємців” 
   

КОРНАЦЬКИЙ 

Дмитро Володимирович  

– обласна організація Асоціації ветеранів МВС України 

   

КОШАЙ 

Наталія Анатоліївна 

– обласна організація Всеукраїнської молодіжної громад-

ської організації “Батьківщина молода” 
   

КРАВЕЦЬ 

Володимир Іванович  

– обласне громадське об’єднання “Українська громада” 

   

КУКУРУДЗА 

Олег Іванович  

– обласна громадська організація “Союз споживачів Хмель-

ниччини” 
   

КУШНІР 

Михайло Михайлович 

– обласна громадська організація захисту виробничих і 

майнових прав власників землі  
   

ЛУКАШУК 

Олег Григорович 

– обласний осередок Всеукраїнської громадської органі-

зації “Ніхто крім нас” 
   

МАКАРА 

Світлана Олександрівна 

– відділення Всеукраїнської благодійної організації “Тур-

бота про літніх в Україні” у м. Хмельницький 
   

МАКОВСЬКИЙ 

Ігор Миколайович 

– Хмельницька крайова організація Всеукраїнського 

Лікарського Товариства 
   



МАЛІНОВСЬКА 

Марина Миколаївна 

– громадська організація “Українська асоціація фахівців з 

подолання наслідків психотравмуючих подій” 
   

МЕЛЬНИК 

Лариса Миколаївна 

– громадська організація “Хмельницький майдан” 

   

МИРОНОВ 

Руслан Сергійович  

– громадська організація “Подільське правозахисне об’єд-

нання автомобільних перевізників” 
   

МІРОНОВА 

Наталія Геннадіївна 

– обласний осередок Всеукраїнської екологічної ліги 

   

МІХАЛЕВСЬКИЙ  

Віталій Цезарійович 

– обласне об’єднання товариства “Просвіта” імені Та-

раса Шевченка 
   

МІЦІНСЬКИЙ 

Франц Карлович 

– обласний осередок Спілки поляків України 

   

МІЩУК 

Алім Володимирович 

– обласна громадська організація “Підприємці Поділля” 

   

МОЙСЕЙ 

Ганна Михайлівна 

– обласна громадська організація “Євростандарт” 

   

МОРОЗ 

Олег Володимирович 

– обласний комітет сприяння реалізації положень Консти-

туції України 
   

МОРОЗ 

Сергій Володимирович 

– благодійна організація “Благодійний фонд допомоги захис-

никам України та реабілітації інвалідів” 
   

МУХАММЕДОВ 

Абдуль Карім Михайлович 

– релігійна організація Мусульманська релігійна громада 

м. Хмельницький 
   

ПАНДЕЛІ  

Лілія Дмитрівна 

– громадська організація “Лікарський клуб імені Степана 

Руданського” 
   

ПАПУГА 

Олександр Дмитрович 

– громадське об’єднання “Бойове Братство”  

   

ПАЮК 

Олександр Анатолійович  

– Всеукраїнська громадська організація “Екологія та со-

ціальний захист України” 
   

ПІДЛІСНИЙ 

Микола Олександрович 

– громадська організація “Подільський регіональний комі-

тет по боротьбі з корупцією в органах державної влади, 

правоохоронних органах, прокуратурі та судах” 
   

ПІДЛІСНИЙ 

Олег Володимирович 

– обласна громадська організація “Правовий захист про-

фесійної діяльності та соціальних гарантій медиків та 

фармацевтів “МОНОЛІТ” 
   

ПОБЕРЕЖНИЙ 

Анатолій Іванович 

– обласна асоціація лікарів і провізорів  

   

ПОБОЖНА 

Наталія Францівна 

– обласне відділення Всеукраїнської асоціації “Укрмо-

лодьжитло” 
   

ПОВХ  

Володимир Володимирович 

– обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спор-

тивного товариства “Колос” агропромислового комплексу 

України 
   



ПОДВОРНИЙ 

Іван Григорович 

– обласна громадська організація “Комітет по захисту 

прав і основних свобод людини” 
   

ПОДОЛЬСЬКА 

Руслана Іванівна 

– обласний осередок Всеукраїнської громадської органі-

зації “Жінки Батьківщини” 
   

ПОКОТИЛО  

Олена Анатоліївна 

– Хмельницька районна асоціація “Світанок” 

   

ПРИЙМАК  

Світлана Миколаївна 

– благодійний фонд “Допомога в ім’я розвитку” 

   

РОМАНЮК 

Костянтин Ігорович 

– громадська організація “Всеукраїнське молодіжне об’єд-

нання” 
   

РОХОВА 

Наталія Абібуллаївна 

– обласна молодіжна громадська організація “Хмельниць-

кий обласний центр молодіжних ініціатив” 
   

САВЧУК 

Анатолій Миколайович 

– обласне товариство Всеукраїнської організації інвалідів 

“Союз організацій інвалідів України” 
   

САГАЙДАК 

Григорій Андрійович 

– обласна організація Українського товариства мисливців і 

рибалок  
   

СЕРЕДЮК 

Вікторія Вікторівна 

– громадська організація “Автомайдан-Хмельниччина” 

   

СКОРОБОГАТИЙ 

Сергій Олександрович  

– Хмельницький окремий козацький курінь ім. І. Нечая 

Українського козацтва 
   

СМАЛЬ 

Юрій Валентинович  

– громадська організація “Люстрація та народний трибу-

нал” 
   

СНІХОВСЬКИЙ 

Олександр Олександрович 

– громадська організація “Асоціація Хмельницьких рин-

ків” 
   

СТУКАН 

Ігор Михайлович 

– громадське формування з охорони громадського по-

рядку і державного кордону “Плоскирівська Сотня” 
   

СУПРУН  

Олександр Федорович  

– обласна громадська організація “Асоціація розвитку ку-

рорту Сатанів” 
   

ЯКИМЧУК  

Володимир Анатолійович 

– обласна організація Всеукраїнської громадської органі-

зації інвалідів “Союз Чорнобиль України” 
   

ЯРОВА 

Анастасія Вікторівна  

– благодійний фонд “Волонтери Поділля” 

 

 

Заступник голови – керівник  

апарату адміністрації                Л.Стебло 

 


