
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 14.08.2019 № 617/2019-р 

 
С К Л А Д 

робочої групи зі сприяння розробленню проекту Регіонального 
плану управління відходами у Хмельницькій області  

 

КАЛЬНІЧЕНКО  
Володимир Ілліч 

– тимчасово виконувач обов’язків голови обласної 
державної адміністрації, керівник робочої групи 

 

БАБЧИНСЬКИЙ  
Олександр Васильович 

– директор Департаменту житлово-комунального госпо-
дарства Кам’янець-Подільської міської ради (за згодою)

 

БАЛАНЮК  
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за дотри-
манням санітарного законодавства Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в області (за згодою)

 

БОГАЧУК 
Володимир Васильович 

– перший заступник Старокостянтинівського міського 
голови (за згодою) 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації

 

ВАСИЛЕНКО  
Василь Миколайович 

– начальник Головного управління Держгеокадастру в 
області (за згодою) 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО  
Олександр Олексійович

– перший заступник Волочиського міського голови  
(за згодою) 

 

ГОНЧАРУК  
Володимир Володимирович

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

ДАЦЕНКО 
Олег Федорович 

– заступник начальника Державної екологічної інспек-
ції в області (за згодою) 

 

ДАШКОВСЬКИЙ  
Сергій Михайлович 

– начальник управління житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації 

 

ДЗЮБЛЮК  
Тетяна Василівна 

– директор Департаменту природних ресурсів та еко-
логії обласної державної адміністрації 

 

ДМИТРИШЕН  
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора Департаменту фінансів об-
ласної державної адміністрації 

 

ДУНАЄВСЬКА 
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації – головний архі-
тектор області

 

ЛІТВІНЧУК  
Сергій Михайлович 

– перший заступник Городоцького міського голови  
(за згодою) 
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МІРОНОВА  
Наталія Геннадіївна 

– завідувач кафедри екології Хмельницького націо-
нального університету, доцент, доктор сільськогос-
подарських наук, голова обласної організації Всеук-
раїнської екологічної ліги (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК  
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

 

ПАСІЧНИК  
Світлана Михайлівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу розвитку будівництва та будівельної діяльності 
управління регіонального розвитку та будівництва 
обласної державної адміністрації 

 

СИДОР 
Василь Богданович 

– голова Славутської міської ради (за згодою) 

 

СКЛОННИЙ  
Дмитро Васильович 

– перший заступник голови Красилівської районної 
державної адміністрації 

 

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

 

ФРІДМАН  
Артур Давидович 

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

 

ЦУГЛЕВИЧ  
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

 

ЧАПАЙДА 
Віктор Леонідович 

– радник голови обласної ради (за згодою) 

 

ШИБЕЦЬКА  
Валентина Олександрівна 

– начальник управління оцінки впливу на довкілля, 
регулювання природокористування та моніторингу 
Департаменту природних ресурсів та екології облас-
ної державної адміністрації

 

ЯКОБЧУК 
Вікторія Антонівна 

– начальник відділу регулювання природокористуван-
ня та поводження з відходами управління оцінки 
впливу на довкілля, регулювання природокористу-
вання та моніторингу Департаменту природних 
ресурсів та екології обласної державної адміністрації

 

ЯСЬКОВ  
Віктор Михайлович 

– заступник Полонського міського голови (за згодою) 

 

ЯЦЕНКО  
Сергій Михайлович 

– заступник Дунаєвецького міського голови (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації             Оксана Самолюк 


