
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
04.02.2021    № 58 
 

СКЛАД 
обласної комісії з розслідування пожежі в комунальному некомерційному 
підприємстві «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної 

ради  
 

СТАРУХ  
Олександр Васильович  
 

голова обласної державної адміністрації, голова 
Комісії 
 

КАРДАШ 
Віталій Анатолійович 
 

заступник голови обласної державної адміністрації, 
заступник голови Комісії 
 

НАЗАРОВ  
Олександр Георгійович   

заступник начальника Головного управління ДСНС 
України у Запорізькій області із запобігання 
надзвичайним ситуаціям, заступник голови Комісії 
(за згодою) 
 

МАРТАКОВ  
Вадим Валерійович  

головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління реформ та 
розвитку медичної допомоги Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, секретар Комісії  

 
 
Члени Комісії : 
 

АДАМЧУК 
Андрій Анатолійович 

начальник управління нагляду в промисловості і на 
об’єктах підвищеної небезпеки Головного 
управління Держпраці в Запорізькій області               
(за згодою) 
 

БУЛАВІНОВ 
Андрій Анатолійович 
 

в.о. директора Департаменту – начальник 
управління планування та реагування на 
надзвичайні ситуації Департаменту з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації 
 
 

БАЛЬЧЕНКО 
Ірина Анатоліївна 
 

голова Запорізької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я України (за згодою) 
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ВОЛОВИК 
Марина Віталіївна 
 

 
в.о. директора Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

ДІЛІОН 
Олена Олександрівна 
 

начальник відділу експертизи умов праці Головного 
управління Держпраці в Запорізькій області               
(за згодою) 
 

КОЛЕСНИКОВ 
В’ячеслав Ігорович 
 

депутат обласної ради, голова постійної комісії 
обласної ради з питань законності, боротьби з 
корупцією, регламенту, депутатської діяльності та 
депутатської етики, прав людини, свободи слова та 
інформації (за згодою) 
 

МАТВІЇШИНА  
Оксана Євгеніївна 

директор Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації 
 

МЕДВІДЬ 
Сергій Миколайович 
 

директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
 

МОТОВИЦЯ 
Наталія Яківна 
 
 
 

старший викладач кафедри соціальної медицини, 
організації і управління охороною здоров’я  
державного закладу «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України» (за згодою) 
 

ПЕРЕДЕРІЙ 
Олександр Григорович 
 

депутат обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету (за згодою) 
 

РАЗУВАЄВА 
Ірина Володимирівна 

заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення  облдержадміністрації 
 

ТРИПОЛЬСЬКА 
Маргарита Ігорівна 
 

депутат обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету (за згодою) 
 

ШЕПЕЛЬ 
Євген Сергійович 

заступник начальника – начальник відділу 
дільничних офіцерів поліції ГУНП в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

ШИШОВА 
Любов Вікторівна 

заступник начальника управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України у 
Запорізькій області (за згодою) 
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ЩЕРБИНА 
Віктор Віталійович 

 
депутат обласної ради, член постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров’я, 
материнства та дитинства (за згодою) 
 

_____________________________________________ 
 
 
В.о. директора Департаменту  
з питань цивільного захисту  
населення облдержадміністрації          Андрій БУЛАВІНОВ 
 
 


