
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 20.05.2010 № 220/2010-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
19.11.2021 № 820/2021-р)

 

СКЛАД 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії  

при обласній державній адміністрації 
 

БІЛИК 
Володимир Якимович 

– заступник голови облдержадміністрації, голова 
комісії 

 

САДОВ’ЮК  
Олександр Петрович 

– перший заступник начальника Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в області, заступ-
ник голови комісії (за згодою) 

 

ГУЗАР  
Ігор Петрович 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу організації протиепізоотичної роботи уп-
равління безпечності харчових продуктів та вете-
ринарної медицини Головного управління Держ-
продспоживслужби в області, секретар комісії  
(за згодою)

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

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

 

БОГДАНОВИЧ  
Ганна Вікторівна 

– директор Департаменту природних ресурсів та 
екології облдержадміністрації 

 

БУЛКА 
Михайло Дмитрович 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу державного контролю управління безпеч-
ності харчових продуктів та ветеринарної меди-
цини Головного управління Держпродспожив-
служби в області (за згодою) 

 

ГАРНИК 
Олег Миколайович 

– заступник начальника управління розвитку спо-
живчого ринку, підприємництва та фінансового 
аналізу – начальник відділу з питань розвитку 
споживчого ринку та публічних закупівель Депар-
таменту економічного розвитку облдержадміні-
страції

 

ГРУШКО 
Василь Пилипович 

– начальник Головного управління Держпродспо-
живслужби в області (за згодою) 

 

ГУМЕНЮК 
Тарас Миколайович 

– заступник начальника управління превентивної 
діяльності – начальник відділу організації діяль-
ності груп реагування Головного управління На-
ціональної поліції в області, підполковник поліції 
(за згодою)
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ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління до-
ходів та фінансів галузей виробничої сфери Де-
партаменту фінансів облдержадміністрації

 

ДЯЧЕНКО  
Валерій Володимирович 

– завідувач сектору державного екологічного на-
гляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів 
Державної екологічної інспекції в області  
(за згодою)

 

ЗАКУРДАЄВ 
Юрій Олександрович 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу реагування на надзвичайні ситуації та під-
готовки органів управління Управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміні-
страції

 

КОЛОМІЄЦЬ 
Лідія Олександрівна 

– директор Хмельницької регіональної державної 
лабораторії 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 мисливствозна-
вець обласного управління лісового та мислив-
ського господарства (за згодою) 

 

ЛАКУСТА  
Андрій Михайлович 

– начальник відділу агропромислового виробництва 
управління розвитку агропромислового комплексу 
та земельних відносин облдержадміністрації

 

МИРНИЙ 
Олександр Борисович 

– лікар-епідеміолог КНП “Хмельницька обласна лі-
карня” Хмельницької обласної ради, голова групи 
експертів за напрямом “Епідеміологія. Бактеріо-
логія” Департаменту охорони здоров’я облдерж-
адміністрації

 

НАГОРІЧНИЙ 
Юрій Іванович 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу життєзабезпечення, житлової політики та 
енергозбереження управління житлово-комуналь-
ного господарства Департаменту розвитку громад, 
будівництва та житлово-комунального господар-
ства облдержадміністрації 

 

САВЧУК  
Андрій Володимирович 

– начальник відділу організації заходів цивільного 
захисту Головного управління з реагування на 
надзвичайні ситуації Головного управління Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій в 
області (за згодою)

 

ТИТАРЧУК 
Олександра Володимирівна 

– начальник управління безпечності харчових про-
дуктів та ветеринарної медицини Головного уп-
равління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою)

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


