
 

 

 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

 

Про затвердження Районного 

гуманітарного штабу з питань 

проведення евакуації, розміщення 

та надання допомоги внутрішньо-

переміщеним особам 

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 року № 507 «Про 

затвердження Положення про раду оборони області Автономної Республіки 

Крим і області», наказу Хмельницької обласної військової адміністрації від 

01.03.2022 № 20/2022-н «Про затвердження складу Обласного гуманітарного 

штабу з питань проведення евакуації, розміщення та надання допомоги 

внутрішньо-переміщеним особам», з метою забезпечення належної координації 

дій, забезпечення проведення евакуації та розміщення внутрішньо-переміщених 

осіб, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити персональний склад Районного гуманітарного штабу з 

питань проведення евакуації, розміщення та надання допомоги внутрішньо-

переміщеним особам згідно з додатком. 

 

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

Начальник районної 

військової адміністрації      Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

 

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

04.03.2022 16/2022-Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ голови районної військової 

адміністрації  

04.03.2022 № 16/2022-р 

 

 

СКЛАД 

Районного гуманітарного штабу з питань проведення евакуації,  

розміщення та надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам 
 

БОГУШ  

Юлія Сергіївна 

- перший заступник голови районної військової 

адміністрації, керівник штабу  

 

БАБИЧ  

Віктор Борисович 

- головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно- 

секретної роботи районної військової адміністрації 

БАРАННИК 

Олександр 

Леонідович 

- радник начальника Шепетівської районної 

військової адміністрації з військових питань 

БЕРЕГОВСЬКА 

Валентина Петрівна 

- заступник начальника – начальник відділу 

соціальної підтримки пільгових категорій громадян 

та осіб з інвалідністю управління соціального 

захисту населення районної державної адміністрації 

ВАСИЛИК  

Тетяна Павлівна  

- директор благодійного фонду «Зміцнення громад» 

(за згодою) 

ЄРМОЛА 

Олександр 

Вікторович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 

районної державної адміністрації 

КАРАВАН 

Людмила Василівна 

- начальник архівного відділу районної державної 

адміністрації 

КОНС  

Олександр 

Станіславович 

- начальник відділу з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами районної державної адміністрації 

ТЕРЕЩУК 

Владислав 

Віталійович 

- провідний інспектор Шепетівського районного 

управління ГУ ДСНС України в Хмельницькій 

області (за згодою) 

ЛАНОВИЙ 

Роман Дмитрович 

- начальник відділу № 4 ГУ Держгеокадастру у 

Хмельницькій області (за згодою)   

ЛАЩ 

Ольга Вікторівна 

- заступник голови Шепетівської районної ради 



 

ЛОПОЦЮК 

Валентина 

Прохорівна 

- завідувач сектором з питань агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації 

МОРОЗ 

Сергій Васильович 

- заступник начальника служби у справах дітей 

районної державної адміністрації 

НАУМЕЦЬ 

Олександр 

Олександрович 

- заступник медичного директора з амбулаторної 

допомоги КНП «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою) 

НЕЧИПОРУК  

Андрій Григорович 

- директор КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» 

Шепетівської міської ради (за згодою) 

ПАРАЗІНСЬКИЙ 

Василь Адольфович 

- начальник відділу освіти, охорони здоров’я, 

культури та спорту районної державної 

адміністрації 

СОРОКА  

Лариса Петрівна 

- начальник управління фінансів, економіки та 

забезпечення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування районної державної адміністрації 

 

СТАРОДУБОВ 

Віталій Вікторович 

- начальник Шепетівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби у Хмельницькій області 

(за згодою) 

ТАНАСІЄНКО 

Ліліана Петрівна 

 начальник управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації 

 

     

 

 

 

Заступник начальника – начальник  

відділу з питань призначення та  

виплати державної соціальної 

допомоги управління соціального  

захисту населення адміністрацій                                      Олеся ЖОВНА 
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