
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 08.04.2009 № 118/2009-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
23.04.2018 № 395/2018-р)

 
 

С К Л А Д 
обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів 

щодо визначення автобусних перевізників на міжміських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять  

за межі території області 

ГУМЕННИЙ 
Олег Вікторович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова конкурсного комітету 

 

ГРИНЕВИЧ 
Юрій Валентинович 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації, заступник голови конкурсного комі-
тету

 

БЛИЗНЮК 
Андрій Олександрович 

– головний спеціаліст відділу інфраструктури управ-
ління промисловості та інфраструктури Департамен-
ту економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури обласної державної адміністрації, секре-
тар конкурсного комітету 

 

ДЗЮБА 
Віталій Петрович 

– начальник управління Укртрансбезпеки в області  
(за згодою) 

 

ДМИТРІЄВА 
Оксана Олександрівна 

– начальник управління податків і зборів з фізичних 
осіб Головного управління ДФС в області  
(за згодою)

 

ЖУЧЕК 
Федір Федорович 

– виконавчий директор організації роботодавців транс-
порту області (за згодою) 

 

КАМІНСЬКИЙ  
Василь Миколайович 

– голова обкому профспілки працівників автомобіль-
ного транспорту та шляхового господарства  
(за згодою)

 

КАЧУРОВСЬКИЙ  
Віталій Олександрович 

– член громадської спілки “Союз автомобільних пере-
візників Хмельницької області” (за згодою) 

 

КЛОЧКО 
Олег Іванович 

– заступник голови обласної ради організації вете-
ранів України (за згодою) 

 

ЛИЖНИК 
Микола Петрович 

– заступник директора Регіонального сервісного центру 
МВС в області (за згодою) 

 

ЛЮДВІК 
Валентина Василівна 

– головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 
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МИРОНОВ 
Руслан Сергійович 

– голова громадської організації “Подільське право-
захисне об’єднання автомобільних перевізників”  
(за згодою)

 

РЕВЮК 
Аендрій Вікторович 

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника від-
ділу безпеки дорожнього руху Управління патруль-
ної поліції в області Департаменту патрульної по-
ліції (за згодою)

 

ТАЛІМОНЧИК 
Павло Володимирович 

– голова осередку Всеукраїнської громадської органі-
зації “Громадський комітет транспортної безпеки” в 
області (за згодою)

 

ТКАЧЕНКО 
Олександр Іванович 

– голова обласної організації Всеукраїнської спілки 
автомобілістів (за згодою) 

 

ЦИМБАЛЮК 
Ігор Анатолійович 

– голова правління громадської організації “Громада 
Поділля” (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


