
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.08.2017 № 663/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
31.01.2019 № 37/2019-р)

 

 
С К Л А Д 

регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації  
 

САМОЛЮК 
Оксана Миколаївна 

– керівник апарату облдержадміністрації, голова ре-
гіональної комісії  

   

КОРЕВА  
Юрій Миколайович 

– заступник начальника управління з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації, заступник 
голови регіональної комісії  

   

МАЙДАН  
Сергій Іванович 

– головний спеціаліст відділу реагування на надзви-
чайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, секретар регіональної комісії 

   

БАРАННІК  
Ігор Федорович 
 

– головний спеціаліст організаційного відділу апарату 
облдержадміністрації 

   

БЕЗПАЛЬКО 
Юлія Станіславівна 
 

– провідний фахівець відділу організації заходів ци-
вільного захисту управління організації реагування 
на надзвичайні ситуації та цивільного захисту Го-
ловного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області (за згодою) 
 

   

БІЛЯНСЬКИЙ   
Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління Націо-
нальної поліції в області (за згодою) 
 

   

БОЙЧУК 
Анатолій Павлович 
 

– заступник головного лікаря з оперативної роботи та 
цивільного захисту населення обласного центру 
екстреної медичної допомоги та медицини ката-
строф (за згодою) 

   

БОНДАРЕНКО 
Валентин Іванович 

– начальник відділу надання адміністративних послуг 
управління Укртрансбезпеки в області (за згодою) 

   

БОРИЛЮК  
Василь Миколайович 

– начальник відділу організації виробництва продукції 
тваринництва та харчової і переробної промисло-
вості Департаменту агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів облдержадміністрації 

   

БРИГАДИР   
Віра Іванівна 

– начальник управління регіонального розвитку та бу-
дівництва облдержадміністрації 

   

БУРКА 
Надія Петрівна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату 
облдержадміністрації 
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ВЕЛЬЦ 
Денис Васильович 

– головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохорон-
ними органами та оборонної роботи апарату обл-
держадміністрації 

   

ВОЗБОРСЬКИЙ  
Юрій Іванович 

– головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохорон-
ними органами та оборонної роботи апарату обл-
держадміністрації 

   

ГАРНИК 
Олег Миколайович 
 

– заступник начальника управління з питань розвитку 
підприємства та споживчого ринку – начальник 
відділу споживчого ринку Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

   

ГНИДЮК 
Петро Іванович 

– начальник Служби автомобільних доріг в області  
(за згодою) 

   

ГРАБОВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 
 

– заступник директора – начальник управління з пи-
тань розвитку підприємництва та споживчого ринку 
Департаменту економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

   

ІВАХ 
Олександр Анатолійович 

– головний спеціаліст відділу з питань персоналу та 
нагород апарату облдержадміністрації 

   

КОНОНЧУК  
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту агропромисло-
вого розвитку, екології та природних ресурсів обл-
держадміністрації 

   

КОСАР   
Олександр Володимирович 

– начальник залізничної станції Шепетівка виробничого 
підрозділу Козятинська дирекція залізничних переве-
зень регіональної філії “Південно-Західна залізниця” 
АТ “Укрзалізниця” (за згодою) 

   

КОСОВСЬКА  
Тетяна Петрівна 

– заступник директора – начальник управління органі-
зації лікувально-профілактичної роботи та розвитку 
медичної допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

   

КОСТЮК  
Роман Вікторович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обл-
держадміністрації 

   

КРИВОГУБЕЦЬ   
Михайло Антонович 

– начальник залізничної станції Хмельницький вироб-
ничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних 
перевезень регіональної філії “Південно-Західна 
залізниця” АТ “Укрзалізниця” (за згодою) 

   

НЕХАЄВ 
Віталій Петрович 

– провідний фахівець відділу телекомунікаційних си-
стем, технічного захисту інформації та радіотехніч-
ного контролю Центру оперативного зв’язку, теле-
комунікаційних систем та інформаційних технологій 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області (за згодою) 

   

ПАЛАМАРЧУК  
Володимирович Іванович 
 

– заступник директора – начальник управління праці 
та зайнятості населення Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 

   

ПЕТРИЧУК  
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації  
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ПРИСЯЖНЮК 
Євгеній Анатолійович 

– головний спеціаліст відділу оперативного чергу-
вання та забезпечення централізованого оповіщення 
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації 

   

РАК 
Тетяна Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу планування, організації 
заходів цивільного захисту управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації 

   

САВЧУК 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу організації заходів цивільного 
захисту управління організації реагування на над-
звичайні ситуації та цивільного захисту Головного 
управління Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій в області (за згодою) 

   

САМЧУК  
Ярослав Ігорович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обл-
держадміністрації 

   

СІРМАН  
Вадим Володимирович 
 

– головний спеціаліст відділу інфраструктури управ-
ління промисловості та інфраструктури Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації 

   

ХАРЧУК  
Антоніна Михайлівна 
 

– заступник директора – начальник управління про-
фесійної освіти та ресурсного забезпечення Депар-
таменту освіти і науки облдержадміністрації  

   

ЧОРНА 
Олена Миколаївна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату обл-
держадміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


