
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.03.2017 № 188/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
16.07.2021 № 613/2021-р)

 

 

С К Л А Д 
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  

 
ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– заступник голови  обласної державної адміністрації, 
голова координаційної ради 

 

БАРАНОВСЬКИЙ 
Володимир Іванович 

– голова Кам’янець-Подільської дитячої громадської 
організації “Клуб юних миротворців”, ветеран-миро-
творець, учасник бойових дій, заступник голови 
координаційної ради (за згодою) 

 

ЛОШАНЮК 
Олена Володимирівна 

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

 

АРХІПОВИЧ 
Тетяна Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу аналітики та комуні-
кацій управління інформаційної діяльності та аналі-
тики Департаменту інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій обласної державної 
адміністрації

 

БЕРЕЗНЮК 
Роман Вячеславович 

– командир військової частини 3053 Західного опе-
ративно-територіального об’єднання Національної 
гвардії України, підполковник (за згодою)

 

БОНДАРЧУК 
Роман Сергійович 

– головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
Летичівської селищної ради (за згодою) 

 

БОРТЮК 
Олександр Степанович 

– викладач фізичного виховання Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії (за згодою) 

 

ВОРОБЙОВА 
Олександра Олександрівна

– заступник Війтовецького селищного голови  
(за згодою) 

 

ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ 
Ігор Казимирович 

– перший проректор обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти (за згодою) 

 

ГОДНИЙ 
Віктор Вікторович 

– старший спеціаліст із туризму Департаменту гумані-
тарної політики Кам’янець-Подільської міської ради 
(за згодою)

 

ГРЕБЕНЮК 
Владислав Сергійович 

– директор комунальної установи “Молодіжний центр”, 
голова громадської організації “Молодь за краще 
майбутнє” (за згодою)

 

ДЕНІСОВ 
Єгор Олексійович 

– представник політичної партії “Національний корпус” 
в області (за згодою) 
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ДЮДНЄВА 
Надія Михайлівна 

– методист науково-методичного центру управління 
освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 
(за згодою)

 

ЄВДОХОВИЧ 
Богдан Володимирович 

– начальник відділу морально психологічного забез-
печення Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького (за згодою)

 

ЄРМЕНЧУК 
Юрій Михайлович 

– начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та 
психологічного забезпечення центру забезпечення 
діяльності Головного управління Державної служби 
надзвичайних ситуацій України в області (за згодою)

 

ЖЕВЕДЬ 
Іван Олександрович 

– член громадської ради при обласній державній 
адміністрації, член громадської організації “Громад-
ська ініціатива дій (гід)” (за згодою) 

 

ЗОЗУЛЯ 
Микола Анатолійович 

– представник відокремленого підрозділу Всеукраїн-
ської громадської організації “Ветеранське Братер-
ство” в області (за згодою)

 

ЗОЛОТИЙ 
Павло Степанович 

– заступник начальника управління – головний лісни-
чий обласного управління лісового та мисливського 
господарства (за згодою)

 

КАРНАТОВСЬКИЙ 
Андрій Леонідович 

– голова правління військово-патріотичного клубу 
“Подільські січові стрільці” (за згодою) 

 

КАЧУРИНЕЦЬ 
Сергій Іванович 

– керівник дитячої студії танцю Державного акаде-
мічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” 
(за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК 
Михайло Миколайович 

– керівник регіонального представництва громадської 
спілки “Всеукраїнське об’єднання військово-патріо-
тичних організацій”, голова молодіжної громадської 
організації спортивний клуб “Пульсар” (за згодою)

 

КОЛЕСНИК 
Наталія В’ячеславівна 

– тимчасово виконуюча обов’язки директора облас-
ного центру туризму і краєзнавства учнівської мо-
лоді (за згодою)

 

КУШНІР 
Тарас Петрович 

– представник громадської організації Козацьке това-
риство “Вовковинецька Січ”, головний тренер з ко-
зацьких бойових мистецтв (за згодою) 

 

ЛЕВЧУК 
Лариса Вячеславівна 

– керуюча справами Понінківської селищної ради  
(за згодою) 

 

МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації

 

МАТУС 
Олена Олександрівна 

– директор комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр туризму та краєзнавчої молоді” 
Нетішинської міської ОТГ (за згодою) 

 

МИХАЙЛОВА 
Інна Григорівна 

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

– начальник групи зв’язків з громадськістю військової 
частини А0553 (за згодою) 

 

ОСАДЧУК 
Ілля Олегович 

– голова молодіжної ради при обласній державній 
адміністрації (за згодою) 

 

ПАНАСЮК 
Микола Васильович 

– заступник начальника відділу з питань місцевого 
самоврядування та комунікацій виконавчого апарату 
обласної ради (за згодою)

 

РОЩУК 
Олександр Степанович 

– начальник Кам’янець-Подільського ліцею з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою області  
(за згодою)

 

РЯБЧУК 
Оксана Володимирівна 

– начальник відділу молодіжної політики та націо-
нально-патріотичного виховання управління молоді 
та спорту Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації 

 

СЛОБОДЯНЮК 
Тетяна Василівна 

– кореспондент Хмельницької районної газети “При-
бузька зоря” (за згодою) 

 

ТАНАЩУК 
Леонід Васильович 

– член громадської ради при обласній державній 
адміністрації, член громадської організації “Майдан-
Волочиськ”(за згодою)

 

ТАРАХТІЙ  
Степан Петрович 

– представник громадської організації “Родина Героїв 
Небесної Сотні” (за згодою) 

 

ЦИМБАЛЮК 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності Головного управління На-
ціональної поліції в області (за згодою) 

 

ШЕЙГИС 
Дмитро Вікторович 

– головний спеціаліст відділу освіти молоді та спорту 
Красилівської міської ради (за згодою) 

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– координатор Центру допомоги учасникам АТО в об-
ласті, голова комітету з питань взаємодії з учас-
никами бойових дій, добровольцями та волонтерами  
громадської ради при обласній державній адміні-
страції (за згодою)

 

ЯРОВА 
Анастасія Анатоліївна 

– виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
культури, туризму, молоді та спорту Жванецької 
об’єднаної територіальної громади (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


