
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 15.07.2020 № 580/2020-р

 
 

С К Л А Д 
обласної конкурсної комісії з питань надання часткової компенсації вартості 

придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання 
(включаючи приватний сектор) 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу обласної державної адміністра-
ції, голова комісії

 

ЛАКУСТА  
Андрій Михайлович 

– начальник управління інвестиційної та дорадчої діяль-
ності Департаменту розвитку промисловості та агропро-
мислового комплексу обласної державної адміністрації, 
заступник голови комісії

 

СТАДНІЙЧУК 
Галина Павлівна 

– начальник відділу аналітичного забезпечення та моніто-
рингу Департаменту розвитку промисловості та агропро-
мислового комплексу обласної державної адміністрації, 
секретар комісії

 

АНТОНЮК 
В’ячеслав Вікторович 

– приватний підприємець, депутат обласної ради  
(за згодою) 

 

БАНАШКО 
Олександр Іванович 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
адміністрування ПДВ управління податків і зборів з 
юридичних осіб Головного управління Державної по-
даткової служби в області (за згодою) 

 

БУДНІЧЕНКО  
Володимир Віталійович 

– начальник відділу контролю в аграрній галузі, екології 
та природокористування Управління Західного офісу 
Держаудитслужби в області (за згодою) 

 

ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна 

– заступник керівника виконавчого апарату обласної ради, 
депутат обласної ради (за згодою) 

 

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Руслан Іванович 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
поширення інформації, комунікацій із користувачами та 
громадськістю управління поширення інформації та ко-
мунікацій Головного управління статистики в області  
(за згодою)

 

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– директор товариства з обмеженою відповідальністю 
“Святець”, с. Святець Теофіпольського району, депутат 
обласної ради (за згодою)

 

МАХИНЯ 
Ольга Вікторівна 

– начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

 

МЕЛЬНИК 
Наталя Олександрівна 

– керівник Хмельницької філії державного підприємства 
“Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” (за згодою) 

МИШКО  
Володимир Васильович 

– пенсіонер, депутат обласної ради (за згодою) 
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ПАВЛЮК 
Петро Миколайович 

– директор фермерського господарства “АГРО-ІНВЕСТ”, 
м. Ізяслав, депутат обласної ради (за згодою) 

 

ПЕРЕЙМА 
Анатолій Анатолійович 

– приватний підприємець, депутат обласної ради  
(за згодою) 

 

ТИТАРЧУК 
Олександра Володимирівна 

– начальник відділу безпечності харчових продуктів уп-
равління безпечності харчових продуктів Головного уп-
равління Держпродспоживслужби в області (за згодою)

 

ШУТЯК 
Андрій Васильович 

– депутат обласної ради (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


