
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.05.2013 № 165/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
19.05.2020 № 367/2020-р)

 

С К Л А Д 
постійно діючої обласної комісії з питань поводження 

з безхазяйними відходами 
 

ЛИСЮК 
Олексій Юрійович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

ДЗЮБЛЮК  
Тетяна Василівна 

– директор Департаменту природних ресурсів та екології 
обласної державної адміністрації, заступник голови 
комісії

 

ЯКОБЧУК 
Вікторія Антонівна 

– начальник відділу регулювання природокористування 
та поводження з відходами управління оцінки впливу 
на довкілля, регулювання природокористування та мо-
ніторингу Департаменту природних ресурсів та еко-
логії обласної державної адміністрації, секретар комісії

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

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

 

ГРАБОВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу фінансового аналізу, регуляторної 
політики та підприємництва управління розвитку спо-
живчого ринку, підприємництва та фінансового ана-
лізу Департаменту економічного розвитку, курортів і 
туризму обласної державної адміністрації 

 

ДАЦЕНКО 
Олег Федорович 

– виконувач обов’язків начальника Державної екологіч-
ної інспекції в області (за згодою) 

 

ДЗЮБА 
Вікторія Леонідівна 

– головний спеціаліст навчально-консультативного від-
ділу Департаменту розвитку промисловості та агропро-
мислового комплексу обласної державної адміністрації

 

ДЯДЮН  
Оксана Анатоліївна 

– начальник відділу майнових та земельних ресурсів 
Жмеринської дирекції залізничних перевезень Регіо-
нальної філії “Південно-Західна залізниця” Акціонер-
ного товариства “Українська залізниця” (за згодою)

 

МАРТИНЮК  
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату обласної державної 
адміністрації

 

МИРНИЙ 
Олександр Борисович 

– головний спеціаліст – епідеміолог відділу лікувально-
профілактичної допомоги населенню управління орга-
нізації лікувально-профілактичної роботи та розвитку 
медичної допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації 
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ПАВЛІК 
Ірина Григорівна 

– головний спеціаліст відділу життєзабезпечення, житло-
вої політики та енергозбереження управління житлово-
комунального господарства Департаменту розвитку гро-
мад, будівництва та житлово-комунального господар-
ства обласної державної адміністрації 

 

РАК 
Тетяна Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу планування та організації 
заходів цивільного захисту управління з питань цивіль-
ного захисту населення обласної державної адміні-
страції 

 

САВЧУК 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу організації заходів цивільного за-
хисту управління організації реагування на надзви-
чайні ситуації та цивільного захисту населення Голов-
ного управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України в області (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


