
Додаток 
до наказу начальника обласної 
військової адміністрації  
від 01.03.2022 № 20/2022-н 
(у редакції наказу начальника 
обласної військової адміністрації 
22.03.2021 № 62/2022-н)

 
 

С К Л А Д  
Обласного гуманітарного штабу з питань проведення евакуації,  

розміщення та надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам 
 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
керівник штабу 

 

БАСЮК  
Дарія Іванівна

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

 

БУРДУВАЛІС  
Катерина Миколаївна 

– директор Державного архіву Хмельницької області  

 

ВЖЕШНЕВСЬКИЙ 
Олександр Валерійович 

– заступник начальника управління розвитку агропро-
мислового комплексу та земельних відносин обласної 
державної адміністрації

 

ГАРНИК 
Олег Миколайович 

– заступник начальника управління розвитку спожив-
чого ринку, підприємництва та фінансового аналізу – 
начальник відділу з питань розвитку споживчого 
ринку та публічних закупівель Департаменту еконо-
мічного розвитку обласної державної адміністрації

 

ГУРИНА  
Лариса Іванівна 

 

заступник начальника Головного управління Націо-
нальної соціальної сервісної служби в області  
(за згодою)

 

ДАДАШОВ  
Руслан Зіяфедінович 

– помічник начальника Головного управління із взає-
модії з органами виконавчої влади ГУ ДСНС України 
в області (за згодою)

 

ЗАВРОЦЬКИЙ  
Олександр Іванович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обасної 
державної адміністрації  

 

ЗАКУРДАЄВ 
Юрій Олександрович 

– заступник начальника управління цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації 

 

КОВАЛЕНКО 
Марія Ігорівна

– заступник директора Державного архіву Хмель-
ницької області 

 

КОВАЛЬЧУК 
Ірина Іванівна

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

КОЛЯДА 
Оксана Василівна 

– член благодійної організації “Захист – об’єднання во-
лонтерів м. Хмельницький” (за згодою) 
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КОСЯК  
Іван Олександрович 

– начальник організаційного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

МОНАСТИРСЬКИЙ 
Едуард Пилипович 

– начальник Управління з питань спільної власності 
територіальних громад апарату Хмельницької облас-
ної ради (за згодою)

 

МАТІЯШ  
Світлана Миколаївна 

– заступник начальника Державної служби з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій 
області (за згодою)

 

НІКІТЧУК  
Василь Іванович 

– завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ОЛІЙНИК  
Валерій Цезарович 

– начальник управління державної служби якості освіти 
у Хмельницькій області (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК  
Олег Тимофійович 

– начальник управління розвитку агропромислового 
комплексу та земельних відносин обласної державної 
адміністрації

 

ПОЛУГАР  
Сергій Степанович 

– завідувач сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції Хмельницької обласної ради (за згодою) 

 

СОКОЛЮК 
Валентин Іванович 

– заступник голови Хмельницької обласної ради  
(за згодою) 

 

ТИМОФІЇВ  
Любов Ларіонівна 

– начальник Служби у справах дітей обласної державної 
адміністрації  

 

ТОМУСЯК  
Наталія Павлівна 

– начальник управління молоді та спорту Департаменту 
освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації

 

ШЕВЧУК  
Олександр Петрович 

– директор комунального закладу “Центр організацій-
ного-господарського забезпечення закладів освіти”  
(за згодою)

 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


