
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.05.2010 № 220/2010-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
25.02.2021 № 253/2021-р)

 

 

С К Л А Д 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії  

при обласній державній адміністрації 
 

БІЛИК 
Володимир Якимович 

– заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

САДОВ’ЮК  
Олександр Петрович 

– перший заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби в області, заступник голови 
комісії (за згодою)

 

ГУЗАР  
Ігор Петрович 

– начальник відділу організації протиепізоотичної ро-
боти Головного управління Держпродспоживслужби в 
області, секретар комісії (за згодою) 

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

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

 

БУЛКА 
Михайло Дмитрович 

– начальник відділу державного контролю Головного 
управління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою)

 

ГАРНИК 
Олег Миколайович 

– заступник начальника управління розвитку спожив-
чого ринку, підприємництва та фінансового аналізу – 
начальник відділу з питань розвитку споживчого рин-
ку та публічних закупівель Департаменту економіч-
ного розвитку, курортів та туризму облдержадмі-
ністрації

 

ГОРІН 
Олександр Васильович 

– заступник начальника Головного управління Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій в області 
(за згодою)

 

ГРУШКО 
Василь Пилипович 

– начальник Головного управління Держпродспожив-
служби в області (за згодою) 

 

ГУМЕНЮК 
Тарас Миколайович 

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника управ-
ління превентивної діяльності Головного управління 
Національної поліції в області, підполковник поліції 
(за згодою)

 

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління доходів 
та фінансів галузей виробничої сфери Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 
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ЗАКУРДАЄВ 
Юрій Олександрович 

– заступника начальника управління – начальник від-
ділу реагування на надзвичайні ситуації та підготовки 
органів управління управління з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації 

 

КОЛОМІЄЦЬ 
Лідія Олександрівна 

– директор Хмельницької регіональної державної лабо-
раторії Держпродспоживслужби (за згодою) 

 

КРАВЧУК 
Володимир Леонідович 

– співробітник Управління Служби безпеки України в 
області (за згодою) 

 

КРАСОВ 
Віталій Миколайович 

– заступник начальника відділу лісового та мислив-
ського господарства – головний мисливствознавець 
обласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства (за згодою)

 

МАРТИНОВ 
Андрій Юрійович 

– начальник Державної екологічної інспекції в області – 
Головний державний інспектор з охорони навколиш-
нього природного середовища області (за згодою)

 

НАГОРІЧНИЙ 
Юрій Іванович 

– заступник начальника управління – начальник відділу 
життєзабезпечення, житлової політики та енергозбе-
реження управління житлово-комунального господар-
ства Департаменту розвитку громад, будівництва та 
житлово-комунального господарства облдержадміні-
страції

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу облдержадміністрації 

 

ТИТАРЧУК 
Олександра Володимирівна 

– начальник відділу безпечності харчових продуктів 
Головного управління Держпродспоживслужби в об-
ласті (за згодою)

 

ТКАЧУК 
Наталія Євгеніївна 

– директор КНП “Хмельницький обласний центр гро-
мадського здоров’я” Хмельницької обласної ради  
(за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


