
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про утворення організаційного комітету з підготовки 
та відзначення 90-річчя утворення Вінницької області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення обласної Ради від 20 грудня 2017 року №515 «Про Програму розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки» та з метою 
підготовки та відзначення 90-річчя утворення Вінницької області:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 90-річчя 
утворення Вінницької області та затвердити його персональний склад, що 
додається.

2. Організаційному комітету до 1 листопада 2021 року розробити 
подати на затвердження голові Вінницької обласної Ради, голові Вінницько 
обласної державної адміністрації та Вінницькому міському голові пропозиці 
щодо плану заходів з підготовки та відзначення 90-річчя утворення Вінницької 
області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної Ради Іішсюка І.Д.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови 
Вінницької обласної Ради 
від / /  09 І / І  року я ^ б

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та відзначення 90-річчя утворення
Вінницької області

СОКОЛОВИЙ 
Вячеслав Петрович

голова обласної Ради, співголова 
оргкомітету

БОРЗОВ
Сергій Сергійович

голова обласної державної адміністрації, 
співголова оргкомітету (за згодою)

МОРГУНОВ 
Сергій Анатолійович

Вінницький міський голова, співголова 
оргкомітету (за згодою)

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

заступник голови обласної Ради, заступник 
співголови оргкомітету

ЗАБОЛОТНА 
Наталя Михайлівна

ГРАБОВИЧ 
Людмила Олексіївна

БАБІИ
Олег Васильович

перший заступник голови 
облдержадміністрації, заступник 
співголови оргкомітету
начальник управління соціально- 
гуманітарної політики виконавчого 
апарату обласної Ради, секретар 
оргкомітету
начальник управління дорожнього 
господарства обласної державної 
адміністрації (за згодою)

БОЙКО
Валерій Олексійович

заступник керуючого справами 
виконавчого апарату обласної Ради

БРОВАРНЖ 
Василь Михайлович

начальник управління з питань майнових 
та орендних відносин, будівництва, 
інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату 
обласної Ради



ВАСИЛЮК 
Світлана Михайлівна

ВИСОЦЬКА 
Катерина Іванівна

директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації (за 
згодою)
директор Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

ДЕРНОВА 
Ольга Миколаївна

ЖУК
Ірина Юріївна

ЗАДОРОЖНА 
Ольга Іванівна

начальник управління культури та 
креативних індустрій Департаменту 
гуманітарної політики обласної державної 
адміністрації (за згодою) 
начальник управління у справах медіа та 
комунікацій виконавчого апарату обласної 
Ради
директор Департаменту охорони здоров’я 
та реабілітації обласної державної 
адміністрації(за згодою)

ЗОНОВА
Марія Володимирівна

начальник управління розвитку територій 
та інфраструктури обласної державної 
адміністрації(за згодою)

ЗУБАНЬ 
Ірина Василівна

заступник директора Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації(за згодою)

КУШНІР 
Сергій Іванович

ЛЕГУН
Юрій Вікторович

начальник управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області
директор Державного архіву Вінницької 
області (за згодою)

МЕРЕЖКО
Володимир Миколайович

МОРОЗОВА 
Наталія Іванівна

директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації (за 
згодою)
голова Громадської ради при Вінницькій 
обласній Раді

РОМАНЕЦЬ 
Олег Павлович

заступник керуючого справами -  
начальник управління з питань підготовки 
сесій обласної Ради виконавчого апарату 
обласної Ради



САВЧУК
Єлизавета Юріївна

САЛЕЦЬКИЙ 
Ігор Олександрович

СІЛЬНИЦЬКИЙ 
Андрій Володимирович

СКАЛЬСЬКИЙ 
Владислав Володимирович

ФІЛАНЧУК 
Максим Валерійович

начальник управління по зв’язках з 
органами місцевого самоврядування, 
міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва, проектної діяльності та 
сприяння інвестиціям виконавчого апарату 
обласної Ради

начальник управління у справах 
національностей та релігій обласної 
державної адміністрації (за згодою)

начальник відділу правового забезпечення, 
контролю та управління персоналом 
управління будівництва обласної 
державної адміністрації (за згодою)

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань стратегічного розвитку, інвестицій 
та місцевого самоврядування 
директор Департаменту культури 
Вінницької міської ради (за згодою)

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 
Сергій Григорович

начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату 
обласної Ради
в.о. керуючого справами виконкому 
Вінницької міської ради (за згодою)

ЯКУБОВИЧ 
Г алина Анатоліївна

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань економіки, фінансів та бюджету

ЯРЕМЕНКО 
Тетяна Федорівна

керуючий справами виконавчого апарату 
обласної Ради

ЯРМОЛЕНКО 
Світлана Анатоліївна

директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики обласної державної 
адміністрації (за згодою)


