
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 25.10.2017 № 1006/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
25.01.2018 № 140/2018-р)

 

 
 

С К Л А Д  
обласного оперативного штабу з координації дій щодо попередження та 
ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо – зимовий період  

2017/2018 року 
 

КОРНІЙЧУК  
Олександр Олександрович 

– голова обласної державної адміністрації, керівник 
обласного оперативного штабу 

 

ГУМЕННИЙ  
Олег Вікторович 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, перший заступник керівника обласного опера-
тивного штабу

 

ДАНИЛЮК 
Євген Дмитрович 

– начальник управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації, за-
ступник керівника обласного оперативного штабу 

 

ВОЛИК 
Олександр Михайлович 

– головний спеціаліст відділу планування управ-
ління з питань цивільного захисту населення об-
ласної державної адміністрації, секретар облас-
ного оперативного штабу 

 

БРАТКО 
Едуард Петрович 

– начальник Головного управління ДСНС України в 
області, заступник керівника обласного оператив-
ного штабу (за згодою)

 

ВІКОНСЬКИЙ  
Василь Васильович 

– начальник Головного управління Національної 
поліції в області (за згодою) 

 

ВОРОНОВСЬКИЙ 
Юрій Валентинович 

– начальник обласного центру з гідрометеорології  
(за згодою) 

 

ГНИДЮК 
Петро Іванович 

– 
начальник Служби автомобільних доріг в області
(за згодою) 

 

ГРИНЕВИЧ 
Юрій Валентинович 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури обласної держав-
ної адміністрації

 

ГРУШКО  
Василь Пилипович 

– начальник Головного управління Держпродспожив-
служби в області (за згодою) 

 

ДАШКОВСЬКИЙ  
Сергій Михайлович 

– начальник управління житлово-комунального го-
сподарства обласної державної адміністрації  

 

ДЗЮБА 
Віталій Петрович 

– начальник управління Укртрансбезпеки в області 
(за згодою) 
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ДЯЧУК 
Анатолій Володимирович 

– директор дочірнього підприємства “Хмельницький 
облавтодор” (за згодою) 

 

ІВАНОВ 
Олексій Валентинович 

– директор Хмельницької філії ПАТ “Укртелеком”  
(за згодою) 

   

КОЗАЧУК 
Олег Іванович 

– генеральний директор ПАТ “Хмельницькобл-
енерго” (за згодою) 

 

ЛУКОМСЬКА 
Світлана Іванівна 

– директор Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

МАТУС  
Сергій Миколайович 

– директор ДП “Служба місцевих автодоріг” 

 

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


