
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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обласної державної адміністрації 
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С К Л А Д 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при  
обласній державній адміністрації 

КАЛЬНІЧЕНКО  
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова комісії 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 

 

ГУЗАР  
Ігор Петрович 

– начальник відділу організації протиепізоотичної ро-
боти Головного управління Держпродспоживслужби 
в області, секретар комісії (за згодою) 

 

БАЛАНЮК  
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за до-
триманням санітарного законодавства Головного уп-
равління Держпродспоживслужби в області (за згодою)

 

БУЛКА  
Михайло Дмитрович 

– начальник відділу державного контролю Головного 
управління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою)

   

ГРАБОВСЬКИЙ  
Андрій Володимирович 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної 
державної адміністрації 

 

ГРУШКО  
Василь Пилипович 

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

 

ДАШКОВСЬКИЙ  
Сергій Михайлович 

– начальник управління житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації 

 

ДМИТРИШЕН  
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління до-
ходів та фінансів галузей виробничої сфери Депар-
таменту фінансів обласної державної адміністрації 

 

КОЛОМІЄЦЬ  
Лідія Олександрівна 

– директор Хмельницької регіональної державної ла-
бораторії Держпродспоживслужби (за згодою) 

 

КОРЕВА 
Юрій Миколайович 

– заступник начальника управління з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації 

 

КРАСОВ  
Віталій Миколайович 

– заступник начальника відділу лісового та мислив-
ського господарства – головний мисливствознавець 
обласного управління лісового та мисливського 
господарства (за згодою)
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МИРНИЙ  
Олександр Борисович 

– головний спеціаліст епідемічного відділу лікуваль-
но-профілактичної допомоги населенню управління 
організації лікувально-профілактичної роботи та роз-
витку медичної допомоги населенню Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації

   

ОЛІЙНИК  
Ігор Юрійович 

– працівник управління Служби безпеки України в 
області (за згодою) 

 

ПЕКНИЧ  
Василь Миколайович 

– начальник Хмельницького пункту державного ве-
теринарно-санітарного контролю та нагляду на дер-
жавному кордоні та транспорті (за згодою)

 

САДОВ’ЮК  
Олександр Петрович 

– перший заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби в області (за згодою) 

   

СИБІГА  
Петро Петрович 

– заступник начальника Головного управління з реа-
гування на надзвичайні ситуації Головного управ-
ління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (за згодою) 

 

ТИМОЩУК  
Микола Степанович 

– старший інспектор відділу організації діяльності 
груп реагування управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в області 
(за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 
 


