
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 28.12.2019 № 915/2019-р 

 
 

С К Л А Д 
міжвідомчої регіональної робочої групи зі сприяння у боротьбі із нелегальним 

обігом і роздрібною торгівлею пальним у Хмельницькій області 

ГАБІНЕТ 
Дмитро Анатолійович 

– голова обласної державної адміністрації, керівник 
робочої групи 

 

ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
заступник керівника робочої групи 

 

ГАРНИК 
Олег Миколайович 

– заступник начальника управління з питань розвитку 
підприємництва та споживчого ринку – начальник 
відділу споживчого ринку Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури об-
ласної державної адміністрації, секретар робочої групи

 

БАБИН 
Михайло Анатолійович 

– заступник начальника Центрально-Західного між-
регіонального управління Міністерства юстиції  
(м. Хмельницький) – начальник Управління забезпе-
чення примусового виконання рішень у Хмельницькій 
області (за згодою)

 

БОЙКО 
Антоніна Олександрівна

– начальник управління Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції в області (за згодою) 

 

БРАТКО 
Едуард Петрович 

– начальник Головного управління Державної служби 
з надзвичайних ситуацій України 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 обласної державної адміні-
страції

 

ДАНИЛЮК 
Олег Миколайович 

– начальник відділу Управління Служби безпеки Ук-
раїни в області (за згодою) 

 

ДАЦЕНКО 
Олег Федорович 

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

 

КОЛОСІНСЬКИЙ 
Валерій Полінадович 

– заступник начальника Головного управління Держ-
продспоживслужби в області (за згодою) 

 

КУХАР 
Віктор Володимирович 

– начальник управління контролю за обігом та оподат-
куванням підакцизних товарів Головного управління 
ДПС в області (за згодою)

 

ЛЕСКОВ 
Валерій Олександрович 

– заступник голови Хмельницької обласної ради  
(за згодою) 
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ЛОГВИН 
Олександр Олександрович

– перший заступник начальника Управління Держ-
праці в області (за згодою) 

 

МАЛАХОВ 
Олександр Олександрович

– перший заступник начальника Головного управління 
ДФС в області (за згодою) 

 

ПРИМУШ 
Роман Борисович 

– директор Агенції регіонального розвитку області  
(за згодою) 

 

РОМАСЬ 
Сергій Іванович 

– виконуючий обов’язки прокурора Хмельницької об-
ласті (за згодою) 

 

ЧАЙКОВСЬКИЙ 
Андрій Едуардович 

– заступник начальника – начальник кримінальної по-
ліції Головного управління Національної поліції в 
області (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


