
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 07.08.2019 № 601/2019-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
22.08.2019 № 631/2019-р)

 
 

С К Л А Д 
організаційного комітету з питань організації та проведення 32-ї обласної 

сільськогосподарської виставки “Агро-Поділля 2019” 
 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, голова організаційного комі-
тету

 

КОНОНЧУК 
Вадим Петрович 

– заступник директора Департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрації, заступник го-
лови організаційного  комітету 

 

КОЗАК 
Аліна Станіславівна 

– головний спеціаліст відділу економічного розвитку 
агропромислового комплексу, економічного аналізу 
та прогнозування Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, секретар організа-
ційного комітету

 

БОХОНСЬКА  
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміні-
страції

 

БРАТКО 
Едуард Петрович 

– начальник Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в області   
(за згодою)

 

ВІКОНСЬКИЙ  
Василь Васильович 

– начальник Головного управління Національної по-
ліції в області (за згодою) 

 

ГРУШКО  
Василь Пилипович 

– начальник Головного управління Держпродспожив-
служби в області (за згодою) 

 

ДЯЧОК  
Василь Володимирович 

– Розсошанський сільський голова (за згодою) 

 

КОВАЛЬ  
Наталя Ігорівна 

– заступник начальника управління торгівлі Хмель-
ницької міської ради (за згодою) 

 

КОЗАЧУК  
Олег Іванович

– виконуючий обов’язки генерального директора АТ 
“Хмельницькобленерго” (за згодою) 

 

КРУПА  
Олександр Володимирович

– перший заступник голови Хмельницької райдерж-
адміністрації 

 

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– голова Асоціації сільськогосподарських підприємств 
Хмельницької області (за згодою) 
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МАЦЕЙКО 
Андрій Васильович 

– продюсер (лінійний) радіомовлення “Суспільний 
мовник Поділля” ТО телерадіопрограм ТВО “Бюро 
Телерадіоновин” філії ПАТ “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України” “Хмельницька регіо-
нальна дирекція “Поділля-центр” (за згодою)

 

МОЛДОВАН  
Віктор Григорович 

– директор Хмельницької державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції інституту кормів та сіль-
ського господарства Поділля НААН України  
(за згодою)

 

ПЕРЕЙМА   
Анатолій Анатолійович 

– голова Асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників в області (за згодою) 

 

ПЕШКО 
Петро Степанович 

– начальник обласного управління лісового та мислив-
ського господарства  (за згодою) 

 

ТРУНОВА  
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

 

ФАСОЛЯ  
Олег Іванович

– директор Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації 

 

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я облдерж-
адміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


