
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 01.04.2019 № 229/2019-р 

 
 

С К Л А Д 
обласної конкурсної комісії з питань надання часткової компенсації 

вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання  
(включаючи приватний сектор) 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації, голова комісії 

 

ЛАКУСТА 
Андрій Михайлович 

– начальник управління соціально-економічного роз-
витку агропромислового комплексу, організаційної 
роботи та зв’язків з громадкістю Департаменту агро-
промислового розвитку обласної державної адмі-
ністрації, заступник голови комісії 

 

СТАДНІЙЧУК 
Галина Павлівна 

– начальник відділу економічного аналізу, прогнозу-
вання, розвитку агропромислового комплексу та сіль-
ських територій Департаменту агропромислового роз-
витку обласної державної адміністрації, секретар ко-
місії

\ 

АНТОНЮК 
В’ячеслав Вікторович 

– приватний підприємець, депутат обласної ради  
(за згодою) 

 

БУДНІЧЕНКО 
Володимир Віталійович 

– заступник начальника відділу контролю в аграрній 
галузі, екології та природокористування управління За-
хідного офісу Держаудитслужби в області (за згодою)

 

ВОЙЦЕХІВСЬКА 
Леся Василівна 

– головний спеціаліст – юрисконсульт відділу  управ-
ління персоналом, юридичної роботи та діловодства 
Департаменту агропромислового розвитку обласної 
державної адміністрації

 

ДЯЧУК 
Микола Миколайович 

– директор товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агрофірма “Подільський аграрій”, депутат обласної 
ради (за згодою)

 

ЛУЧКОВ 
Дмитро Олександрович 

– заступник начальника управління комунального 
майна виконавчого комітету Хмельницької міської 
ради, депутат обласної ради (за згодою) 

 

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– директор товариства з обмеженою відповідальністю 
“Святець”, с. Святець Теофіпольського району, депу-
тат обласної ради (за згодою) 

 

МАХИНЯ 
Ольга Вікторівна 

– начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери 
Департаменту фінансів обласної державної адміні-
страції

 

МЕЛЬНИК 
Наталя Олександрівна 

– керівник Хмельницької філії Державного підпри-
ємства “Агентство з ідентифікації тварин” (за згодою)
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ОЛУЙКО 
Віталій Миколайович 

– депутат обласної ради (за згодою) 

 

ОЛИЦЬКИЙ 
Микола Васильович 

– голова правління СВК “Лабунський”, с. Новолабунь 
Полонського району, депутат обласної ради  
(за згодою)

 

ПЕРЕЙМА 
Анатолій Анатолійович 

– приватний підприємець, депутат обласної ради  
(за згодою) 

 

СКРИНЧУК 
Олег Леонідович 

– директор приватного підприємства “Україна” – Агро-
2 С”, депутат обласної ради (за згодою) 

 

ТИТАРЧУК 
Олександра Володимирівна 

– начальник відділу безпечності харчових продуктів 
управління безпечності харчових продуктів та вете-
ринарної медицини Головного управління Держпрод-
служби в області(за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


