
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
22.08.2017 № 663/2017-р 

 
 

СКЛАД 
регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації 

 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– заступник голови – керівник апарату облдержадміні-
страції, голова регіональної комісії  

 

КОРЕВА  
Юрій Миколайович 

– заступник начальника управління з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації, заступник 
голови регіональної комісії  

 

МАЙДАН  
Сергій Іванович 

– головний спеціаліст відділу реагування на надзви-
чайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, секретар регіональної комісії 

 

БАРАННІК  
Ігор Федорович 

– головний спеціаліст організаційного відділу апарату 
облдержадміністрації 

 

БАШЛАЧЬОВ 
Максим Юрійович 

– заступник начальника відділу з територіальної обо-
рони обласного військового комісаріату (за згодою) 

 

БЛИЗНЮК 
Андрій Олександрович 

– головний спеціаліст відділу інфраструктури управ-
ління промисловості та інфраструктури Департа-
менту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації  

 

БУРКА 
Надія Петрівна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату 
облдержадміністрації 

 

ВАЩУК  
Григорій Іванович 

– заступник начальника управління житлово-кому-
нального господарства облдержадміністрації 

 

ВЕЛЬЦ 
Денис Васильович 

– головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохорон-
ними органами та оборонної роботи апарату обл-
держадміністрації

   

ВІНСЬКИЙ 
Станіслав Вікентійович 

– перший заступник начальника Служби автомобіль-
них доріг в області (за згодою) 

 

ГОЛОВАНЬ   
Валерій Павлович 

– заступник начальника Головного управління Націо-
нальної поліції в області (за згодою) 

 

ІВАХ 
Олександр Анатолійович 

– головний спеціаліст відділу з питань персоналу та 
нагород апарату облдержадміністрації 

 

КОНОНЧУК  
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрації 

 

КОСОВСЬКА  
Тетяна Петрівна 

– заступник директора Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації – начальник управління органі-
зації лікувально-профілактичної роботи та розвитку 
медичної допомоги населенню  
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КРИВОГУБЕЦЬ   
Михайло Антонович 

– начальник залізничної станції Хмельницький Жмерин-
ської дирекції залізничних перевезень Державного 
територіально-галузевого об’єднання “Південно-За-
хідна залізниця” (за згодою) 

 

КУПЕЦЬКИЙ 
Сергій Володимирович  

– головний спеціаліст відділу у справах преси та 
інформації управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  

 

ОРЛОВСЬКИЙ 
Олександр Володимирович 

– завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації 

 

ПАЛАМАРЧУК  
Володимирович Іванович 

– заступник директора Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації – начальник 
управління праці та зайнятості населення 

   

ПАСІЧНИК 
Микола Тимофійович 

– завідувач господарством відділу фінансово-господар-
ського забезпечення апарату облдержадміністрації 

 

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 

 

САМЧУК  
Ярослав Ігорович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обл-
держадміністрації 

 

СИБІГА  
Петро Петрович 

– заступник начальника Головного управління ДСНС 
України в області (за згодою) 

 

ТАРАСОВА  
Наталія Юріївна  

– начальник відділу розвитку промисловості управ-
ління промисловості та інфраструктури Департа-
менту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 

   

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки облдержадмі-
ністрації  

 

ХАРАБАН 
Геннадій Андрійович 

– начальник спеціального сектору Козятинської дирекції 
залізничних перевезень Державного територіально-
галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця” 
(за згодою) 

 

ЧОРНА 
Олена Миколаївна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату обл-
держадміністрації 

 

ЯРЕМА 
Володимир Васильович 

– начальник відділу експлуатації мережі Хмель-
ницької філії ПАТ “Укртелеком” (за згодою) 

 

ЯНЧИШИН 
Микола Миколайович 

– заступник начальника управління Державної мігра-
ційної служби України в області – начальник відділу з 
питань громадянства, паспортизації та реєстрації  
(за згодою)

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


