
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 08.04.2009 № 118/2009-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
21.07.2022 № 238/2022-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 від-
ділу дорожнього господарства управління інфра-
структури облдержадміністрації, голова конкурсного 
комітету

 

ЛЕМЕШКО 
Тетяна Василівна 

– головний спеціаліст відділу автомобільних пасажир-
ських перевезень управління інфраструктури обл-
держадміністрації, заступник голови конкурсного 
комітету

 

ЛІННИК 
Володимир Володимирович 

– головний спеціаліст відділу автомобільних пасажир-
ських перевезень управління інфраструктури обл-
держадміністрації, секретар конкурсного комітету

 

БОЙКО 
Юлія Богданівна 

– тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу 
безпеки дорожнього руху Управління патрульної 
поліції в області, капітан поліції (за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК 
Віталій Федорович 

– заступник начальника регіонального сервісного 
центру ГСЦ МВС в області (філія ГСЦ МВС)  
(за згодою)

 

КОЗЛОВСЬКИЙ 
Микола Юрійович 

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

 

КОЗЛОВСЬКИЙ 
Руслан Вадимович 

– член громадської організації “Подільська козацька 
січ” (за згодою) 

 

КУПЧИК  
Олександр Іванович 

– член громадської організації “Подільський пасажир-
ський транспорт” (за згодою) 

 

МИРОНОВ 
Руслан Сергійович 

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

 

ПАНЧУК 
Сергій Віталійович 

– головний спеціаліст Відділу державного нагляду 
(контролю) у Хмельницькій області (за згодою) 

 

ХОМА 
Сергій Вікторович 

– голова громадської організації “Всеукраїнське об’єд-
нання “Авто Клуб” (за згодою) 
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ХОМЕНКО 
Марія Василівна 

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

 

ЦИМБАЛЮК  
Людмила Олександрівна 

– головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
облдержадміністрації 

 

ШРУБКОВСЬКИЙ 
Володимир Григорович 

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

 

ЯНЕВИЧ-ФЕДИШИНА 
Ольга Олександрівна 

– голова громадської організації “Батьківська ініціатива 
міста Хмельницького” (за згодою) 

 

ЯРМОЛЮК 
Дмитро Олександрович 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу планових перевірок оподаткування фізичних 
осіб Головного управління ДПС в області (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


