
ТКАЧУК 
Олег Михайлович

інспектор відділу дільничних офіцерів поліції 
управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій
області (за згодою)

ТКАЧУК
Микола Федорович

директор Департаменту агропромислового 
розвитку екології та природних ресурсів 
Вінницької обласної державної адміністрації

ЧЕРВАНЬ 
Віталій Іванович

начальник відділу державного контролю 
управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області (за 
згодою)
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 березня 2021 року Вінниця № 169

Про внесення змін до розпорядження 
Голови обласної державної адміністрації 
від 29 травня 2008 року № 204

У зв’язку із кадровими змінами:

1. Унести до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 
29 травня 2008 року № 204 «Про утворення державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації» такі зміни:

Затвердити склад державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
облдержадміністрації у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац четвертий пункту 
1 розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2020 
року № 42 «Про внесення змін до,,розпорядження голови облдержадміністрації 
від 29 травня 2008 року № 204$ҐсЗ ̂
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Голови 
обласної державної адміністрації 
29 травня 2008 року № 204 
(у редакції розпорядження 
Голови обласної державної 
адміністрації
01 березня 2021 року № 169)

СКЛАД
державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при облдержадміністрації

ЗД1ТОВЕЦЫСИИ 
Сергій Георгійович

СИДОРУК 
Григорій Павлович

ПАВЛУЩИК 
Володимир Васильович

БОНДАР
Анатолій Омелянович

БОНДАРЕНКО 
Тетяна Вікторівна

ВОВЧЕНКО 
Сергій Дмитрович

ДУБОВИМ
Юрій Володимирович

ЗОНОВА
Марія Володимирівна

заступник Голови обласної державної 
адміністрації, голова комісії

начальник Головного управління 
Дежпродспоживслужби у Вінницькій області, 
заступник голови комісії (за згодою)

начальник управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Дежпродспоживслужби у Вінницькій 
області, секретар комісії (за згодою)

начальник Вінницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства (за 
згодою)

заступник директора -  начальник управління 
медичної допомоги населенню Департаменту 
охорони здоров’я та реабілітації обласної 
державної адміністрації

директор Департаменту з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації

начальник Державної екологічної інспекції 
у Вінницькій області (за згодою)

начальник управління розвитку територій та 
інфраструктури обласної державної адміністрації
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ЗУБАР
В’ячеслав Степанович

ІВАНЕЦЬ
Анатолій Васильович

КИЛІВНИК 
Олександр Михайлович

КИРИЛЮК 
Віталій Анатолійович

КОПАЧЕВСЬКИЙ 
Микола Анатолійович

КУЛЯВЕЦЬ 
Вега Габдрахимівна

МЕЛЬНИК 
Вячеслав Віталійович

САЛЮК
Андрій Васильович

СІЛЬЧЕНКО
Костянтин
Миколайович

СОРОЧАН 
Олександр Павлович

ТЕРЕНТЬЄВ 
Юрій Валерійович

головний мисливствознавець Вінницької обласної 
організації Українського товариства мисливців і 
рибалок (за згодою)

генеральний директор Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства 
«Віноблагроліс» (за згодою)

директор Вінницької регіональної державної 
лабораторії Держпродспоживслужби (за згодою)

заступник голови правління обласної спілки 
споживчих товариств (за згодою)

директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації

заступник директора Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації -  начальник 
управління торгівлі, послуг та розвитку 
споживчих ринків

співробітник Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області (за згодою)

начальник відділу безпечності харчових 
продуктів управління безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Дежпродспоживслужби у Вінницькій 
області (за згодою)

начальник Вінницького пункту державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті (за згодою)

перший заступник начальника Головного 
управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області (за згодою)

заступник начальника з реагування на 
надзвичайні ситуації Головного управління 
державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій області (за згодою)


