
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
24.04.2018                   № 211 
 

 
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 
 
1. Голова  облдержадміністрації, голова комісії. 
  
2. Заступник голови облдержадміністрації, перший заступник голови 

комісії. 
 
3.  Заступник голови облдержадміністрації, заступник голови комісії. 

 
4. Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації, заступник голови комісії. 
 
5. Начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій 

області, заступник голови комісії. 
 
6.  Головний спеціаліст Департаменту з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації, секретар комісії.  
 
7. Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації.     
                      
8.  Директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації.   
    
9.  Директор Департаменту фінансів  облдержадміністрації. 
                                       
10. Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації.  
                 
11. Заступник директора Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації.  
 
12. Заступник директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації.                                         
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13. Заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації.    

 
14. Директор Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 
     
15. Директор Департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації. 
 
 16. Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації.   

  
17. Директор Департаменту культури, туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації. 
 
18. Заступник директора Департаменту капітального будівництва 

облдержадміністрації. 
 
19. Заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації. 
 

20. Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки Запорізького 
обласного управління водних ресурсів (за згодою). 

                 
21. Головний інженер Управління експлуатації ПАТ «Запоріжгаз» (за 

згодою). 
 
22. Технічний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою). 

 
23. Заступник начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою).  
 
24. Старший спеціаліст служби цивільного захисту та мобілізаційної 

підготовки Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» (виносне робоче 
місце м. Запоріжжя) (за згодою). 

 
25. Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій 

області (за згодою). 
 
26. Начальник Державної екологічної інспекції в Запорізькій області 

(за згодою). 
 
27. Голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України (за згодою). 
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28. Начальник  Запорізького обласного центру з гідрометеорології (за 
згодою). 

 
29. Начальник Запорізької дирекції залізничних перевезень  

регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»  (за 
згодою). 
 

30. Військовий комісар Запорізького обласного військового 
комісаріату   (за згодою). 

                                                                                                                                                                                                                                 
31. Заступник начальника Головного управління Національної поліції у 

Запорізькій області (за згодою).   
               
32. Перший заступник начальника СБУ в Запорізькій області (за 

згодою).   
 

  
Керівник апарату  
облдержадміністрації                                                                        З.М. Бойко 
 


