
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.07.2020 № 603/2020-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
14.06.2022 № 148/2022-р)

 
 

С К Л А Д 
Координаційної ради з безпеки дорожнього руху  

при обласній державній адміністрації 
 

ТКАЧУК 
Сергій Петрович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова Координаційної ради 

 

ОСТАПЧУК 
Василь Володимирович 

– начальник управління інфраструктури обласної дер-
жавної адміністрації, заступник голови Координа-
ційної ради 

 

НИЧ 
Ірина Володимирівна 

– начальник відділу транспорту, зв’язку та організацій-
ної роботи управління інфраструктури обласної дер-
жавної адміністрації, секретар Координаційної ради 

 

БОЙКО 
Юлія Богданівна 

– тимчасово виконуючому обов’язки начальника відділу 
безпеки дорожнього руху управління патрульної по-
ліції в області Департаменту патрульної поліції  
(за згодою) 

 

ГОРДЄЄВ 
Василь Олександрович 

– перший заступник начальника Служби автомобільних 
доріг в області (за згодою) 

 

ГОРІН 
Олександр Васильович 

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

 

ГРЕЧАНИК 
Олександр Володимирович  

– начальник відділу державного нагляду (контролю) в 
області Державної служби України з безпеки на 
транспорті (за згодою)

 

ГУМЕНЮК  
Тарас Миколайович 

– заступник начальника управління превентивної діяль-
ності – начальник відділу організації діяльності груп 
реагування Головного управління Національної поліції в 
області (за згодою)

 

ГУРМАН  
Володимир Васильович 

– головний інженер ДП “Хмельницький облавтодор”  
(за згодою) 

 

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління доходів 
та фінансів галузей виробничої сфери Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації

 

ДУНАЄВСЬКА 
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації 
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КОХАНЕЦЬ 
Інна Сергіївна 

– головний спеціаліст відділу у справах преси та інфор-
мації управління інформаційної діяльності та аналітики 
Департаменту інформаційної діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обласної державної адміністрації 

 

ЛЬОВОЧКА 
Андрій  Сергійович 

– головний спеціаліст відділу лікувально-профілактич-
ної допомоги населенню Департаменту охорони здо-
ров’я обласної державної адміністрації  

 

МАРТИНЮК 
Олег Олександрович 

– заступник директора – начальник управління освіти та 
науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації  

 

СКУБСЬКИЙ  
Руслан В’ячеславович 

– начальник відділу управління Служби безпеки Украї-
ни в області (за згодою) 

 

ФАЛЮШ 
Владислав Валерійович  

– виконувач обов’язків директора державної установи 
“Служба місцевих доріг Хмельниччини” (за згодою) 

 

ЦИГАНЕНКО 
Андрій Володимирович 

– заступник директора – начальник управління житлово-
комунального господарства Департаменту розвитку 
громад, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


