
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Хмельницький

Про склад конкурсної комісії 
для проведення обласного конкурсу 
науково-дослідних робіт

Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та відповідно до рішення обласної ради від 21 березня 2019 року 
№ 33-25/2019 «Про внесення змін до Положення про проведення обласного 
конкурсу науково-дослідних робіт»:

1. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення обласного 
конкурсу науково-дослідних робіт згідно з додатком до цього розпорядження.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 
обласної ради від 12 лютого 2016 року № 19/2016-о «Про склад конкурсної 
комісії для проведення обласного конкурсу науково-дослідних робіт».

Г олова М.Загородний



Додаток до розпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови ради 
від с Г ~ 2019 року 
№  Я О / ї О ' / Р -  О

СКЛАД
конкурсної комісії

для проведення обласного конкурсу науково-дослідних робіт

ЯЩУК 
Інна Петрівна

Голова комісії

голова постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, молодіжної політики, 
спорту та туризму, декан факультету 
дошкільного виховання Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України

Заступник голови комісії

ВОЙНАРЕНКО 
Михайло Петрович

перший проректор, проректор з науково- 
педагогічної та наукової роботи 
Хмельницького національного університету, 
голова Хмельницької обласної Спілки 
економістів України, доктор економічних наук 
(за згодою)

Секретар комісії

КУЛИК
Володимир Миколайович

виконавчий директор ГО Фонду наукового і 
економічного розвитку Хмельницької області 
«Наука і життя», начальник відділу 
інформаційного забезпечення Хмельницького 
університету управління та права, кандидат 
технічних наук, доцент (за згодою)

АНДРОЩУК 
Олександр Степанович

Члени комісії

начальник докторантури -  головний науковий 
співробітник національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана



БІЛИК
Тетяна Леонівна

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна

ЗАВАЛЬНЮК 
Олександр Михайлович

ОМЕЛЬЧУК 
Олег Миколайович

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович

Хмельницького, доктор технічних наук, 
професор (за згодою)

проректор з навчальної, науково-інноваційної 
та міжнародної діяльності Подільського 
державного аграрно-технічного університету, 
кандидат економічних наук

директор Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
Хмельницької обласної державної
адміністрації (за згодою)

професор кафедри історії України Кам’янець- 
Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, керівник осередку 
Українського історичного товариства Михайла 
Грушевського доктор історичних наук, 
професор (за згодою)

ректор Хмельницького університету 
управління та права доктор юридичних наук, 
професор, Заслужений юрист України (за 
згодою)

директор Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної
адміністрації (за згодою)


