
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.05.2013 № 165/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
06.08.2021 № 651/2021-р)

 

 
С К Л А Д 

постійно діючої обласної комісії з питань поводження 
з безхазяйними відходами 

 

БІЛИК 
Володимир Якимович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

БОГДАНОВИЧ 
Ганна Вікторівна 

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

 

ЯКОБЧУК 
Вікторія Антонівна 

– начальник відділу регулювання природокористування 
атмосферного повітря, надр, водних та земельних ресурсів 
та поводження з відходами управління оцінки впливу на 
довкілля, регулювання природокористування та моніто-
рингу Департаменту природних ресурсів та екології об-
ласної державної адміністрації, секретар комісії

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за дотриман-
ням санітарного законодавства Головного управління 
Держпродспоживслужби в області (за згодою)

 

ГРАБОВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу фінансового аналізу, регуляторної полі-
тики та підприємництва управління розвитку споживчого 
ринку, підприємництва та фінансового аналізу Департа-
менту економічного розвитку обласної державної адміні-
страції

 

ДЗЮБА 
Вікторія Леонідівна 

– головний спеціаліст відділу розвитку сільських територій 
та виставкової діяльності Департаменту розвитку агропро-
мислового комплексу та земельних відносин обласної 
державної адміністрації

 

ДЯДЮН 
Оксана Анатоліївна 

– начальник відділу майнових та земельних ресурсів Жме-
ринської дирекції залізничних перевезень Регіональної 
філії “Південно-Західна залізниця” Акціонерного това-
риства “Українська залізниця” (за згодою) 

 

ЗАКУРДАЄВ 
Юрій Олександрович 

– заступник начальника – начальник відділу реагування на 
надзвичайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення облас-
ної державної адміністрації 

 

МАРТИНОВ 
Андрій Юрійович 

– начальник Державної екологічної інспекції у Хмельниць-
кій області – Головний державний інспектор з охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької 
області (за згодою)
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МАРТИНЮК 
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами 
та оборонної роботи апарату обласної державної адмі-
ністрації

 

ОРЛОВА 
Марина Василівна 

– завідувач відділу маркетингу в охороні здоров’я кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельницький 
обласний центр громадського здоров’я” Хмельницької 
обласної ради (за згодою)

 

ПАВЛІК 
Ірина Григорівна 

– головний спеціаліст відділу життєзабезпечення, житлової 
політики та енергозбереження управління житлово-кому-
нального господарства Департаменту розвитку громад, 
будівництва та житлово-комунального господарства об-
ласної державної адміністрації

 

САВЧУК 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу організації заходів цивільного захисту 
Головного управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України в області (за згодою) 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


