
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 05.05.2017 № 335/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
16.10.2018 № 736/2018-р)

 
 
 

С  К  Л  А  Д  
територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці 

 в тарифах при обласній державній адміністрації 
 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адміні-
страції, голова комісії 

   

ШЕПТИЦЬКА 
Ніна Павлівна 

– головний спеціаліст управління житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації, секретар 
комісії 

 

ГАРНИК 
Олег Миколайович 

– заступник начальника управління з питань розвитку 
підприємництва та споживчого ринку Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури обласної державної адміністрації 

 

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації  

 

ЗАГРИБЕЛЬНА 
Світлана Миколаївна 

– головний спеціаліст управління житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації 

 

КОВАЛЬ 
Рита Василівна 

– заступник начальника управління фінансового забезпе-
чення та фінансового обліку Головного управління 
Національної поліції в області (за згодою) 

 

КУЗНЄЦОВА  
Людмила Анатоліївна 

– заступник начальника управління погашення боргу – 
начальник відділу моніторингу та інформаційно-ана-
літичного забезпечення, організації стягнення боргу та 
роботи з безхазяйним майном в області (за згодою)

 

ЛЕНЬ 
Світлана Олександрівна 

– заступник генерального директора КП “Міськтеплово-
денергія”, м. Кам’янець-Подільський (за згодою) 

 

ЛИСАК 
Наталія Володимирівна 

– начальник відділу управління житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації 

 

ЛУНКІН 
Олексій Володимирович 

– заступник директора МКП “Хмельницькводоканал”  
(за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЧУК 
Олександр Анатолійович 

– старший уповноважений в особливо важливих справах 
третього сектору ВКЗЕ управління Служби безпеки Ук-
раїни в області (за згодою)

 

ОСТАПЮК 
Світлана Григорівна 

– заступник директора з економічних питань та збуту МКП 
“Хмельницьктеплокомуненерго” (за згодою) 
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ПОЛЮК 
Андрій Борисович 

– начальник відділу контролю у галузі житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та зв’язку управління Західно-
го офісу Держаудитслужби в області (за згодою) 

 

ПОЧИНОК 
Людмила Кіндратівна 

– головний бухгалтер КП “Південно-Західні тепломережі”, 
м. Хмельницький (за згодою) 

 

СЛОБОДЯН 
Олег Анатолійович 

– заступник директора комерційного АТ “Хмельницькобл-
енерго” (за згодою) 

   

ЯРЕМЧУК 
Ольга Вікторівна 

– завідувач сектору контролю за регульованими цінами  
Головного управління Держпродспоживслужби в об-
ласті (за згодою) 

 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 
 
 


