
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 08.04.2009 № 118/2009-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
28.12.2020 № 1015/2020-р)

 

С К Л А Д 
обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів  

щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не  

виходять за межі території області 
НЕПОКРИТОВА 
Світлана Василівна 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
дорожнього господарства управління інфраструктури 
облдержадміністрації, голова конкурсного комітету

 

ЛЕМЕШКО 
Тетяна Василівна 

– головний спеціаліст відділу транспорту і зв’язку уп-
равління інфраструктури облдержадміністрації, заступ-
ник голови конкурсного комітету 

 

КОРЮГІНА 
Світлана Семенівна 

– головний спеціаліст відділу транспорту і зв’язку уп-
равління інфраструктури облдержадміністрації, секре-
тар конкурсного комітету

 

БОЙКО 
Юлія Богданівна 

– начальник сектору безпеки дорожнього руху Управ-
ління патрульної поліції в області Департаменту пат-
рульної поліції, старший лейтенант поліції (за згодою)

 

БОРИКІН 
Андрій Сергійович 

– голова громадської організації “Дорожній рух України” 
(за згодою) 

 

ДЗЮБА  
Віталій Петрович 

– начальник Придністровського міжрегіонального управ-
ління Укртрансбезпеки (за згодою) 

 

ЖУЧЕК 
Федір Федорович 

– виконавчий директор організації роботодавців транс-
порту Хмельницької області (за згодою) 

 

МИРОНОВ 
Руслан Сергійович 

– голова громадської організації “Подільське право-
захисне об’єднання автомобільних перевізників”  
(за згодою)

 

НИЦЬКО 
Дмитро Вікторович 

– завідувач сектору правового забезпечення, претен-
зійно-позовної та договірної роботи юридичного від-
ділу апарату облдержадміністрації 

 

СЕМЕНЮК 
Тарас Юрійович

– голова громадської організації “Твоя країна”  
(за згодою) 

 

ТАЛІМОНЧИК 
Павло Володимирович 

– голова Відокремленого підрозділу “Регіональне пред-
ставництво Всеукраїнської громадської організації 
“Громадський комітет транспортної безпеки” в об-
ласті (за згодою)
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ТКАЧЕНКО 
Олександр Іванович 

– голова Хмельницької обласної організації громадської 
організації “Всеукраїнська спілка автомобілістів”  
(за згодою)

 

ЧМЕЛЮК 
Іван Володимирович 

– заступник начальника відділу аналізу та прогнозу-
вання надходжень податків і зборів з фізичних осіб та 
єдиного внеску, розгляду звернень платників податків 
управління податкового адміністрування Головного 
управління ДПС в області (за згодою) 

 

ХМУРА 
Олександр Володимирович 

– провідний спеціаліст сектору організації допущення 
транспортних засобів до перевезення небезпечних ван-
тажів та підвищення кваліфікації водіїв регіонального 
сервісного центру ГСЦ МВС в області (філія ГСЦ 
МВС в області) (за згодою) 

 

ХОМЕНКО 
Марія Василівна 

– голова громадської організації “Агенція комунікацій і 
розвитку “Аспект Громади” (за згодою) 

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

– голова громадської організації “Спілка інвалідів війни 
та ветеранів АТО Хмельниччини” (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


