
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

08.07.2016                                       Хмельницький                                   № 341-од

Про затвердження складу колегії
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

Відповідно  до  п.  10  Положення  про  Департамент  освіти  і  науки
облдержадміністрації,  затвердженого  розпорядженням  голови  Хмельницької
обласної державної адміністрації від 11.02.2014 року № 49/2014-р, та у зв’язку
із кадровими змінами 

      НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  склад колегії  Департаменту  освіти і  науки  Хмельницької
обласної державної адміністрації у кількості 16 осіб (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази директора Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації від 21.08.2014    № 305 - но
«Про новий склад колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації»,
від 02.11.2015  № 440 - од «Про внесення  змін до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації від 21.08.2014№ 305-но». 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                        О.Фасоля



                                                                                       Додаток до наказу директора
                                                                                       Департаменту освіти  і науки

                                                                            облдержадміністрації
                                                                                     від 08.07.2016 № 3410од 

СКЛАД 
колегії Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

ФАСОЛЯ                         
Олег Іванович 

директор Департаменту освіти і науки  обласної 
державної адміністрації, голова колегії

РЯБЧУК                           
Оксана Володимирівна

начальник відділу позашкільної освіти 
організаційно-нормативного забезпечення 
Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації, секретар колегії

БАРАНЧУК 
Ольга                                  
Василівна
БІЛИЙ                             
Леонід Григорович 

ч   начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Бі  Білогірської районної державної адміністрації (за
зг   згодою) 
ир  ректор  Хмельницького  інституту  МАУП,  член
гр  громадської ради при обласній державній 

адміністрації (за згодою)
БЕРЕКА                       
Віктор Євгенович

ректор  Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

БЛАЖИЄВСЬКА          
Валентина Миколаївна 

заступник  начальника  управління  освітньої
діяльності  та  організаційного  забезпечення-
начальник  відділу   загальної  середньої  та
дошкільної  освіти  Департаменту  освіти  і  науки
обласної державної адміністрації

ГОНЧАРУК
Григорій Макарович

КОЛІСНИК
Володимир
Володимирович

директор  Хмельницького  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді
(за згодою)
начальник  управління  освіти,  молоді  та  спорту
Дунаєвецької  міської  об’єднаної  територіальної
громади (за згодою)

МАЛАНЧАК                 
Леся Іванівна

директор  ДПТНЗ  «Красилівський  професійний
ліцей» (за згодою)

РОЩУК                         
Олександр Степанович

начальник  Кам’янець-Подільського  обласного
ліцею  з  посиленою  військово-фізичною
підготовкою (за згодою)

СКИБА                          
Микола Єгорович

ректор  Хмельницького  національного
університету (за згодою)

ТКАЧУК
Борис  Миколайович

директор  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
№ 17 м.Кам'янець-Подільського (за згодою)

ТРІШКІНА                      
Ніна Іванівна

директор  Хмельницького  торговельно-
економічного  коледжу,  голова  ради  директорів
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (за згодою)



ХАРЧУК                        
Антоніна Михайлівна

заступник  директора-начальник  управління
професійної  освіти  та  ресурсного  забезпечення
Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації

ШОРОБУРА
Інна Михайлівна

ректор  Хмельницької  гуманітарно-педагогічної
академії (за згодою)

ЯРИМЮК                      
Анатолій Степанович

голова  обласної  організації  профспілки
працівників освіти і науки України  (за згодою)

Заступник директора-начальник управління                                             А.Харчук
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