
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 25.06.2019 № 409/2019-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
06.08.2019 № 599/2019-р) 

 

 
СКЛАД 

робочої групи з вивчення ситуації, що склалася на 
ДП “Служба місцевих автодоріг” 

 

ПОЛЬОВИК 
Анатолій Миколайович 

– заступник директора – начальник управління проми-
словості та інфраструктури Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, керівник робочої групи 

 

БЛАЖКО 
Ольга Олегівна 

– головний спеціаліст сектору правового забезпе-
чення, претензійно-позовної та договірної роботи 
юридичного відділу апарату облдержадміністрації 

 

БОЙКО 
Михайло Дмитрович 

– депутат обласної ради (за згодою)  

 

БУДНІЧЕНКО 
Володимир Віталійович

– начальник відділу управління Західного офісу 
Держаудитслужби в області (за згодою)  

 

ГЛАДУНЯК 
Іван Васильович 

– голова постійної комісії обласної ради з питань 
бюджету та фінансів (за згодою)  

 

ГУРНА 
Олена Миколаївна 

– заступник начальника відділу з питань персоналу та 
нагород апарату облдержадміністрації  

 

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління до-
ходів та фінансів галузей виробничої сфери Депар-
таменту фінансів облдержадміністрації  

 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– голова постійної комісії обласної ради з питань еко-
номічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
енергетики, транспорту та зв’язку (за згодою) 

 

МИХАЙЛЮК 
Наталя Володимирівна 

– начальник управління аудиту Головного управління 
ДФС в області (за згодою)  

 

МОЦНИЙ 
Микола Іванович 

– депутат обласної ради (за згодою)  

 

САВЧУК  
Олександр Петрович 

– голова постійної комісії обласної ради з питань 
законності, протидії корупції, регламенту, депутат-
ської діяльності та місцевого самоврядування  
(за згодою) 

 

СКОРОХОД 
Світлана Степанівна 

– начальник юридичного відділу апарату облдерж-
адміністрації  
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СЛОБОДЯН 
Олександр Станіславович

– депутат обласної ради (за згодою)  

 

СМАЛЬ 
Юрій Валентинович 

– депутат обласної ради (за згодою)  

 

ФРІДМАН 
Артур Давидович 

– голова постійної комісії обласної ради з питань 
будівництва, житлово-комунального господарства, 
інвестиційної політики, природокористування та 
екології (за згодою) 

 

ЧУХАСЬ 
Ольга Олександрівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт управління регіо-
нального розвитку та будівництва облдержадміні-
страції 

 

ЮНЧИК 
Леся Степанівна 

– начальник відділу Управління Держпраці в області 
(за згодою)  

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


