
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.08.2017 № 663/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
02.07.2020 № 445/2020-р)

 

 
С К Л А Д  

регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації  
 

ПРИМУШ 
Роман Борисович 

– перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова регіональної комісії  

 

ЗАКУРДАЄВ  
Юрій Олександрович 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
реагування на надзвичайні ситуації та підготовки ор-
ганів управління управління з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації, заступник 
голови регіональної комісії  

 

МАЙДАН  
Сергій Іванович 

– головний спеціаліст відділу реагування на надзви-
чайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, секретар регіональної комісії

 

АТАМАНЮК 
Руслан Федорович 

– головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління інфраструктури облдержадміністрації 

 

БАРАННІК  
Ігор Федорович 

– головний спеціаліст організаційного відділу апарату 
облдержадміністрації 

 

БЕЗПАЛЬКО 
Юлія Станіславівна 

– головний фахівець відділу організації заходів ци-
вільного захисту управління організації реагування 
на надзвичайні ситуації та цивільного захисту Го-
ловного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області (за згодою) 

 

БІЛЯНСЬКИЙ   
Валентин Віталійович 

– заступник начальника Головного управління Націо-
нальної поліції в області (за згодою) 

 

БОРИЛЮК 
Василь Миколайович 
 

– головний спеціаліст відділу аналітичного забезпе-
чення та моніторингу Департаменту розвитку про-
мисловості та агропромислового комплексу обл-
держадміністрації

 

БОЯЛЬСЬКИЙ 
Андрій Олександрович 

– головний інженер залізничної станції Шепетівка ви-
робничого підрозділу Козятинської дирекції залізнич-
них перевезень регіональної філії “Південно-Західна 
залізниця” АТ “Укрзалізниця” (за згодою)

 

ВЕЛЬЦ 
Денис Васильович 

– заступник начальника відділу взаємодії з правоохо-
ронними органами та оборонної роботи апарату обл-
держадміністрації
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ГОЛОНГОВСЬКИЙ 
Віктор Олександрович 

– заступник начальника центру – начальник відділу 
інформаційних технологій Центру оперативного 
зв’язку, телекомунікаційних систем та інформацій-
них технологій Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в області 
(за згодою)

 

ГОРДЄЄВ 
Василь Олександрович 

– перший заступник начальника Служби автомобіль-
них доріг в області (за згодою) 

 

ДИКИЙ 
Андрій Петрович 

– головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохо-
ронними органами та оборонної роботи апарату обл-
держадміністрації

 

ДОНЮК  
Юрій Володимирович 

– заступник директора з оперативної роботи, цивільного 
захисту та медицини катастроф КНП “Хмельницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф” Хмельницької обласної ради  
(за згодою)

 

ДОРИБОГОВ 
Олександр Володимирович 

– заступник командира батальйону Управління патруль-
ної поліції в області Департаменту патрульної поліції 
(за згодою)

 

ІВАХ 
Олександр Анатолійович

– головний спеціаліст відділу з питань персоналу та 
нагород апарату облдержадміністрації 

 

КОНОНЧУК  
Вадим Петрович 

– начальник управління аналітичного забезпечення та 
обліку Департаменту розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу облдержадміністрації

 

КРАСНЯК 
Віктор Іванович 

– старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті уп-
равління Укртрансбезпеки в області (за згодою)

 

КОЛЕСНИК 
Валерій Григорович 

– начальник управління моніторингу, виконання міс-
цевих бюджетів та організації роботи Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 

 

КОСТЮК  
Роман Вікторович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обл-
держадміністрації 

 

КОСЯК  
Іван Олександрович 

– начальник організаційного відділу апарату облдерж-
адміністрації 

 

КРИВОГУБЕЦЬ   
Михайло Антонович 

– начальник залізничної станції Хмельницький вироб-
ничого підрозділу Жмеринської дирекції залізничних 
перевезень регіональної філії “Південно-Західна за-
лізниця” АТ “Укрзалізниця” (за згодою)

 

ЛЬОВОЧКА 
Андрій Сергійович 

– заступник директора – начальник економічно-госпо-
дарського управління КНП “Хмельницький обласний 
центр громадського здоров’я” Хмельницької обласної 
ради (за згодою)

 

МОЛЧАН  
Лариса Сергіївна 

– начальник відділу бухгалтерського обліку та фінан-
сового забезпечення, головний бухгалтер Департа-
менту розвитку промисловості та агропромислового 
комплексу облдержадміністрації 
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НИЧ  
Ірина Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу дорожнього господар-
ства управління інфраструктури облдержадміні-
страції

 

ПАЛАМАРЧУК  
Володимирович Іванович 
 

– заступник директора – начальник управління праці 
та роботи з громадським суспільством Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації

 

ПАПАШ 
Дмитро Васильович 

– начальник групи спеціальних робіт з радіаційного та 
хімічного захисту аварійно-рятувальної частини 
Аварійно-рятувального загону спеціального призна-
чення Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в області  
(за згодою)

 

ПРИСЯЖНЮК 
Євгеній Анатолійович 

– головний спеціаліст відділу оперативного чергуван-
ня та забезпечення централізованого оповіщення 
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації

 

РАК 
Тетяна Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу планування, організації 
заходів цивільного захисту управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації

 

САМЧУК  
Ярослав Ігорович 

– головний спеціаліст відділу контролю апарату обл-
держадміністрації 

 

СТРІЛЕЦЬ  
Андрій Петрович 

– головний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

 

ТРАЧ  
Вадим Олександрович  

– головний спеціаліст управління розвитку громад та 
будівництва Департамент розвитку громад, будів-
ництва та житлово-комунального господарства обл-
держадміністрації

 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна  

– начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації 

 

ЧОРНА 
Олена Миколаївна 

– головний спеціаліст загального відділу апарату обл-
держадміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


