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Розпорядження голови обласної 
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СКЛАД 
 обласного штабу  з  опрацювання заходів  щодо запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими 
несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 

 2019/2020років у Запорізькій області 
 
 

АНТОНОВ 
Андрій Миколайович 

заступник  голови  облдержадміністрації,  
керівник  обласного  штабу  

ШЛЕЯ 
Володимир Володимирович 
 

директор     Департаменту   з        питань 
цивільного      захисту          населення   
облдержадміністрації,        заступник  
керівника    обласного    штабу 
 

СЕМЕНЕНКО                                     
Олександр Миколайович 
 

заступник начальника з реагування на 
надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в 
Запорізькій області, заступник керівника 
обласного штабу (за згодою) 
 

КОЛЕСНІКОВА 
Наталя Валеріївна 

заступник начальника відділу Департаменту 
з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, секретар обласного 
штабу 
 

Члени обласного штабу: 
 

ГАЛИЧ  
Олег Анатолійович 
 

начальник відділу з ремонту, 
експлуатаційного утримання автодоріг, 
штучних споруд та безпеки дорожнього руху 
Служби автомобільних доріг у Запорізькій 
області (за згодою) 
  

ГРИГОРЕНКО 
Олексій Вікторович 

старший інспектор з особливих доручень 
Управління патрульної поліції в Запорізькій 
області (за згодою) 

  
КРОХМАЛЬ 
Микола Вікторович 
 

заступник   начальника  управління з  питань 
попередження    надзвичайних    ситуацій  та 
цивільного  захисту   населення   Запорізької 
міської ради (за згодою) 

 
ЛИСЕНКО 
Олег Олександрович 

 
технічний    директор   
ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою) 
 

ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Анатолійович 

директор Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
 

НЕСТЕРЕНКО 
Віталій Олексійович 

головний інженер управління експлуатації 
ПАТ «Запоріжгаз» (за згодою) 



 2
Продовження додатка 

 
 
ПРИЄМЕЦЬ 
Анастасія Євгенівна 
 

 
 
заступник      начальника        управління – 
начальник відділу дорожнього господарства 
управління     транспорту   та     дорожнього 
господарства Департаменту   промисловості  
та     розвитку     інфраструктури    облдерж-
адміністрації  
 

ПРОХОРОВ 
Михайло Федорович 

заступник   начальника   Служби 
автомобільних доріг у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

СНІГУРОВ 
Дмитро Костянтинович 
 

головний спеціаліст відділу управління 
персоналом   Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
  

СОРОКІНА  
Тетяна Петрівна 

заступник начальника  Запорізького 
обласного центру гідрометеорології (за 
згодою) 
 

СТЕПАНОВ  
Олег Вікторович 

старший спеціаліст служби цивільного 
захисту та мобілізаційної підготовки  
Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» 
(за згодою) 
 

ТИМОХІН 
Олександр Анатолійович 
 

начальник відділу експлуатації ДП 
«Запорізький облавтодор» АТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України» (за згодою) 
 

ТКАЧЕНКО 
Анатолій Павлович  

начальник  управління превентивної 
діяльності   Головного   управління 
Національної поліції в Запорізькій області 
(за згодою) 
 

ЦИГАНКОВ 
Петро Валерійович 

заступник директора з експлуатаційного 
утримання – начальник відділу 
експлуатаційного утримання та безпеки руху 
ДП «Місцеві дороги Запорізької області»                  
(за згодою) 
 

ЯНІЦЬКИЙ 
Олег Олександрович 

головний спеціаліст відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на 
транспорті Управління Укртрансбезпеки у 
Запорізькій області (за згодою) 

 
 
 
Директор Департаменту  
з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації                              Володимир ШЛЕЯ 
 
           


