
Додаток 
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації  
від 15.08.2018 № 630/2018-р 

 

 
 

С К Л А Д 
організаційного комітету з питань організації та проведення 31-ї обласної 

сільськогосподарської виставки “Агро-Поділля 2018” 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів облдержадміністра-
ції, голова організаційного комітету 

 

КОНОНЧУК 
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту агропромислово-
го розвитку, екології та природних ресурсів облдерж-
адміністрації, заступник голови організаційного ко-
мітету

 

МЕЛЬНИК  
Руслан Віталійович 

– головний спеціаліст відділу економічного аналізу,
прогнозування, розвитку агропромислового комп-
лексу та сільських територій Департаменту агропро-
мислового розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, секретар організаційного комі-
тету

   

БРАТКО 
Едуард Петрович 

– начальник Головного управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій в області  
(за згодою) 

 

ВІКОНСЬКИЙ 
Василь Васильович 

– начальник Головного управління Національної по-
ліції в області (за згодою) 

 

ГРИНЕВИЧ 
Юрій Валентинович 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури облдержадміністрації 

 

ГРУШКО 
Василь Пилипович 

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

 

ДЯЧОК 
Василь Володимирович 

– Розсошанський сільський голова (за згодою) 

 

КОЗАЧУК 
Олег Іванович 

– генеральний директор АТ “Хмельницькобленерго” 
(за згодою) 

 

КОЛІСНІЧЕНКО 
Тетяна Сергіївна 

– директор філії ПАТ “Національна суспільна теле-
радіокомпанія України” “Хмельницька регіональна
дирекція “Поділля-центр” (за згодою) 

 

КОМЕНДА 
Леся Мирославівна 

– голова Хмельницької районної державної адміні-
страції 

 

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– голова Асоціації сільськогосподарських підприємств
Хмельницької області (за згодою) 
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МОЛДОВАН 
Віктор Григорович 

– директор Хмельницької державної сільськогосподар-
ської дослідної станції інституту кормів та сіль-
ського господарства Поділля НААН України  
(за згодою) 

 

НЕСТЕРУК 
Анатолій Макарович 

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

ПЕРЕЙМА 
Анатолій Анатолійович 

– голова асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників в області (за згодою) 

   

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей,
релігій та туризму облдержадміністрації 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації 

 

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я облдерж-
адміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації               Ю. Бирка 


