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ЗЛТВЕРДХ(УЮ
I-олова ЗагlорiзькоТ обласtlоТ лерхсавноi'
аамfoцgзрацiТ, I,олова регiональноТ KoMiciT з

C),,leKcalt:rp СТдРУХ
/ý \=

)) JIиIrII 202| року

tf проl,окоJI
позачергового засiлання регiона"пьtlоТ KoMiciT з ttи,гаllI) .гсхtlоl,сlllIо-скоJIоl.iчlrсlТ

безпеки та надзвичайних ситуачiй ЗапорiзькоТ облас.гi
(в режимi онлайн-засiдання)

вiд 2 |.07.202| м. Запорiх<жя Jф 20

го"llовуючий: голова Запорiзькот обласнот державнот адмiнiстраuiт, гоJIова
РегiОнальноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних
ситуацiй ЗаlrорiзькоТ областi Олексаtlдр СТАРУХ.

CeKpeтap: Мико",lа ПУСЬ.
[IРИСутнi: чJIени pel,iotta.llbttoT KoMiciT з llитаliь l,схIlоI-еlIно-екоJlоl,iчtlоТ

беЗпеки 'га надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi (лаrli регiонzutьttа
комiсiя TI]I] т,а FIС), запрошенi.

ПИl'АtlНЯ ПОРЯДКУ fiЕНI{ОГО:

1. IIро внесеншrl змill до llерсоllальllого скJlалу peгiollallblloi
Ilи,l,ань ,гехIlоI,еtlIlо-екологiчноi безrlеки та Ilа/lзвичайllих
ЗапорiзькоТ об;lастi.

/|ОПОВidОЧ: duрекmор flепарmа.\4енmу :] пLtпlаltь tyuBi.,tbtto;:o
llаСеЛенllя Зuпорiзькоi'о(l:dер,лtсаd.vittiсttlрсttlil Дttiрiй БУJIДRIIIОВ,

KoMiciT з

сиr,уацiй

:]ахuсml|

2. ПРО епiлемiчltий стан на територiТ ЗапорiзькоТ обласr,i, пов'язаний з
ПОширенням 1,ocTpoi респiраторноТ хвороби COVID_19, спричинешоТ
KopoIla Bi русом SД RS-СоV-2.

/lОПОВidаЧ: ЗаСпlупtluк ?eltepd.,tIэllozo dtt;leKпlo1lct з 0rlc,tidll(,(,ltltr! rfli,зttrttttt.x,tlttt
хiлtiчttuх факmорiв /|ержавноi' ycmaHoBLt кЗапорiзькtttt o(l:tucttutt lpItlп|)
КОНmРОЛlО mа ПРОфiлакmuкu хвороб MiHicmepcmBa oxopoHlt зdоров'я YKpai1ttt>
lмumро МДКДРОВ.

3. Ilpo Поt'о/lжеllllя Регiоllа.llьItого пJtatly заходiв tllo/lo lloKpaltlet!tlя
виконаlIl|я обсягiв rlрофiлактичllих ltlellJ]ellb у 2021- рошi у Запорiзьlсiii
об"lrаст,i.
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/|оповidоч: duрекmор lепарmалtенmу
облd ерэюаd,u iH i с m рац ii' Оле кс i й К УЛ И Н И Ч .

4. I1po забезпечеttня викоllаIItlя заходiв
COVID-19 у Запорiзькiй областi.

!оповidач: dttpeKmop /]епарlпа.л4енmу
обл d ерасаdлt iH i с mpat 1 ii' Оле кс i й К УЛ И Н И Ч.

oxopollu зdс-lров'лt Запо7эiзьксli'

з вакIlинацiТ шасеJIенllя ]lроти

oxopollu зdоров'я -)апсllэiзьксll'

5. IIРО виДiлеrrшя пальшо-мастильних матерiалiв з pel,ioltaJtbHoгo
матерiал ьlIого рсзерву.

!ОПОВidаЧ: duрекпlор /!епарtпа"ltенll1), :] l,rLtll1ultb l1llrti.,tt ttcl,:rl з(lхltL,ll1.1,
н ас ел е н l l я З апо р i з ьк o| о бл d ернс аdлl i н i с m р ш 1 ii' Д н dp i й Б УЛ А В I Н О В.

З lrит,аrlня ПIiРIШОГО порядку деrrllого:
пПРО ВlIесеIlllя змitt до tlepcollaлbllol,o склалу pcT,iotla"ltbltoT KoMiciT з

питаtIь техногеIllIо-екологiчноТ безпеки та ttалзвичайllих сиr,уаuiй
Зашорiзькоi областi>

ДОrrОВIДАВ: duрекmор !епарmаменmу з пumань tluвi.пьноzо захuсm),
нас елен н я З ап ор i з bKoi' обл d ерэrc аdлl i н i с m рш1 i i' Д н d р i й Б УЛ Д В I Н О В.

ВИРI[ll ИJIИ:

l. Прийня,ги до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Заr'верДи'ги персон€Lльний склад pel,ioHa"rlbtloT KoMiciT з tlи,гаIlь
техногенr{о-екологiчнот безпеки i надзвичайних ситуацiй (лоласться).

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З ПИТаШНя ДРУГОf'О порядк!, денllого:
uПРО епiДемiчний cTall на територiТ ЗапорiзькоТ областi, пов'язаний з

поширеIltlяМ гостроI респiраторrrоТ хвороби covlD_l9, спричиненоТ
ко potla Bi русом SARS-CoY -2>>

ДОПОВI/lДВ: Засmvпнuк ?еllерсl.цьI!ос,() itt7-1eKtllrцlct ,l \oc,,lit),lK,ettttst

фiЗuЧНuХ mа хiмiчнuх факmорiв /lepacaBrto| усmановч к_}апслlэiзькutt oб:nc:ttttit
lpHmp коltпlролю mа профiлакmuкu хвороб MiHicmepcmna oxopottu зdоров'я
YKpaiHu > !м umро МДКАРО В.

ВИРI lIl ИJIИ:

l. Прийняти до уваги iнформаuilо доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
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З питашня ТРВl'ъ()Го порядку деншого:
uПрп пого/lжен}tя Регiоllального плаIIу заходiв що/lо tlокращеItшя

викоllаIltlя обсягiв тrрофiлактичllих lцеплеllь у 202l роui у Зашорiзькiй
oб.llacтi>>

ДОrrОВIДАВ: dtlpeKmop lепарmаменmу oxopotlll зdоров'я Запорiзькоi'
облd ерэюаdм iH i с m рацii' Оле кс i й К УJI И Н И Ч.

ВИРIlllИЛИ:

l. Прийняти ло уваги iнформаuiю доllовiltача.

2. Погодиr,и Регiональ?tий план заходiв щодо покращення виконаIlня
обсягiв профiлакl,ичних щеплень у 202l poui у Запорiзькiй обласr,i.

3. Щ,епарr,аменту охороtlи здоров'я об"rlлержадмirliсr,раrlii,

райлержадмiнiстраrцiям, викоtlавчим оргаtIам сi.llьських, сеJlищllих,
мiських рал, l(ержавшiй ycTalloBi <Запорiзький обласttий цеtl,гр KoIlTpoJllo
та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охороIlи здоров'я Украirrи>>:

забезrlечити виконання Регiоtlального плану захо/-tilз Iцо/lо гlокраlцеI-1ня

виконання обсяI,iв профiлактичних щеплень у 202l porti у Заllорiзькiй обrrас'гi;

Т'ерлliн вuкол!ання: проmяzолl 202l poKуl

органiзувати проведення iнформачiйноТ-роз'яснювальноТ роботи щодо
необхiдносr,i вакltинацii, як сдиноt,о дiевого засобу rrрофiлак,гики iнфекшiйtIих
хвороб;

|'ep.tt i tt BLtKol tat lt lя: посmi futo
органiзувати проведення комунiкацiйних заходiв з нелоtlущення пiд час

пандемiТ COVID-l9 ускладнення епiдемiчноТ ситуацii з iнфекцiйних хвороб, якi
можна по1,1ерелити захолами iмунопрофiлак,гики (навантажеtlr{я на систсму
охорони злоров'я у зв'язку з госlliталiзаltiсlо ,гаких хворих, виI-IикнеI{Ilя

ускJIадFIень та смерr,ей ).
7'ерtиiн вl,tконання: посmi fu ttl

Рiшенrrя KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання ЧЕ'ГВЕР'ГОГС) порядкч деrlноl,о:
..Про забезпеченlIя виконання заходiв з вакttинаltii насеJIеIIня IIроти

COVID-19 у Запорiзькiй областi>>

ДОПОВIfАВ: duрекmор !епарmал,tенmу oxopoHLl зdоров'я Запорiзькоi
облdержаdл iHicmpatli[ Олексiй КУJI И Н И Ч.

l}и PltlI ИJIИz

1. I Iрийняти ло уваги iнформашilо доповiдача.
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2. Пологiвськiй райлержадмiнiс,граrtiТ, викоtIавчим opl,allaM OpixiBcl,KoT,
ПологiвськоТ, ТокмацькоТ мiських рад забезпечити вiлкри,гтя lletlTpiB масовоТ
вакцинацiТ проти COVID- l 9 в MicTax I Iологи, OpixiB та 'Гокмак.

T'ep.+t itt вLtкоtlаttt!я: 23.07.202 I

3. Райлержадмilliстрацiям, викоIIавчим органам БерляltськоТ,
Василiвськоi, ЗапорiзькоТ, МелiтоrrольськоI, ПологiвськоТ MicbKltx pall
забезпечити:

функuiонування чентрiв масовоТ BaKttиtlattiT tlроти COVlI)- l9 ), Bcix
адмiнiстративних центрах районiв вiдповiдно до розrlоряджеtlFlя керiвника
робiт з лiквiдацiТ наслiдлiв медико-бiологiчноТ надзвичайltоТ ситуаltiТ
Природного характеру державного рiвня, пов'язаttоТ iз lIошире}lням
KopoHaBipycHoT хвороби COVID-l9 вiд 20.07.202l J,(b 48;

наJ]ежне кадрове забезпечення роботи lteHTpiB масовот вакttиtiаtliт lrро.ги
COVID- l9 для можливостi Тх безперервноТ робо,ги, без вихiд1llих;

Тер"uiн вuконQння: но перiоd провеdенпя
вокцul!о цit проmu COVI D- l 9

4. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад спiльно з Щепартаментом охорони злоров'я
облдержадм i н icTpa чiт:

Забезпечити нЕlлежне функчiоttуваttltя llунк,гiв lIteIlJIctIb Ilро,ги COVlI)-l9
вiдповiдно до розпорядження керiвника робi,г з .lIiквiдацiТ наслiлкiв ме/tико-
бiологiчноТ надзвичайноТ ситуачiТ природного характеру державного рiвня,
пов'язаноТ iз поширенням KopoHaBipycHoT хвороби COVID-l9 вiд 03.07.202l
Jф 47 та наявнiсть вакцин в них;

Tep,Tt ilt вLlконалtня : Ilo 
.перiос) 

провеiенttя
вокцu,l0 цii проmu COVI D- I 9

забезпечити можливiсть вiдвiдування пунктiв щеплень 1.а rteHTpiB масовот
ВаКЦИНаЦiТ ПРОти COVID- l9 за попереднiм записом ,I,a в поря/tку живоТ черI,и;

TepMiH вuконання: tto 
.пepiod 

провеdенttя
вокцuноцit проmu COVI D- l 9

опрацювати порядок i графiк роботи мобiльних брига2l дJIя tlроl]е/tеtltiя
щепленЬ проти COVID-l9 та доведе}l}lя Тх до вiлповi.,tltих сi.llьських, сеJlиlltllих.
мiських голiв;

Терл i t t Bl.t Kotta l t l tя : 2 3.07. 202 l
у разi необхiдностi передбачити можливостi тимчасових IIеревезеlJь

населення з iнших населених пунктiв, в тому числi сiльського населення до
центрiв масовоI вакцинацiТ проти COVID- l9;

Tep.Ttitt вtlкоltаttня : tto.пepiod провеdепня
вокцultt цii прllпt u COVl D- l 9

вирiшення питання щодо стимулtоtочих виплат з мiсltевих бюдже.гiв
медичним працiвникам, якi залученi до проведення KaMltaHiT з вакttинацiТ;

Терм i tt BLl Kol la ll t lя : mерм i tt ово
визначити вiдповiдальних осiб з керiвного складу за оргаrriзаrtiю
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проведення щеплень проти covlD-l9 та комунiкацiю на вiдповiлrriй териr,орiт.
Iнформачiю щодо вiдповiдальних осiб надати до pel,iolta.Tlblloгo Illтaбy з

лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноТ надзвичайноТ ситуачiТ приро/llJого
характеру державного рiвня пов'язаноТ з поширенням гостроТ респiра,горlrоТ
хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, tta eJleкl,polllly
адресу adm@zoda. gоч. uа.

Tep.lt itt BltK()ltul tllя,, io 23,07.202 l

5. Струкryрним пiлрозлiлам обллержадмiнiстраltiТ та iT апарату за
напрямами роботи, раЙлержадмitliстраlliям, викоtlавчим оргаltам
сiльських, селищttих, мiських рад за територiальним приllllипом:

узагальнити списки осtб, якi виявили бажання вакllиtlуватися Ilроти
COVID- l9, за установи, органiзачiТ, пiдприемства, при ltl,oмy зверtlути yBal,y lla
першочерговiсть проведення щеплень особам, наtIрями роботи яких

-передбачають масовий контакт з населенням, зокрема сфери торгiв.lli. освir,и,
обслуговування, транспорту, якi забезпечують пасажирсl,кi переl]езеlltlя,
критичноТ iнфраструктури, складових сектору безпеки i оборони,
райдержадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, територiальtlих
органiв MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоТ влали 1,ollto;

Tep.lt it t BltKot la lt l !я: mep.lt i ltono
Про реЗУльтати провеленоТ роботи iнформувати /[еlrар,гамеllт, охороllи

здоров'я облдержадмiнiстрацiТ шtоп'ятницi до l 1.00.
TepMiH вuконання: tlo.пepiod провеdення

вокцuпо цit проmu COVI D- l 9

6. {епартаменту охороllи зlIоров'я oб"l1.1tepжa:tпtillicтpaltiT,
ДУ <Запорiзький обласний цеtlтр профi"гlаlсгики та коllтроJlю хвороб МОЗ
УкраТни> провести верифiкачiю статистичних даних окремих tti"rtьових 1.а

вiкових груп по кожнiй територiальнiй громадi.
Терм i tt BllKo lta lt l tя: 2 3. 0 7. 2 0 2 I

7. [епартамешry iшформацiйшоТ лiя.llьllостi та KoMvHiKaltiй з
громадськiстlо обллержадмilliстраrriт, райлержалмitliстраltiям, викоllавчим
оргаttам сiльських, селищtlих, мiських рал:

l) за участю регiональних та мiсцевих засобiв масовот iнформашiт, з
використанням iHTepHeT-pecypciB (зокрема соцiальних мереж), поI_ширення
iнформацiт на медiйних платформпх, Друкованих видагIнях, з використа}lllям
зовнiшньоТ реклами (бiлбордiв, сiтiлайтiв тощо) забезгIе чиl-и;

iнформування населення щодо роботи (мiсця розташ|уваllllя, l.рафiк робот.и,
порядоК прийомУ тощо) пунктiВ щепленЬ та центрiв масовоТ вакttинаItiТ llро-ги
COVID-l9;

проведення широкот соцiальнот рекламнот кампаtriт ],а iнформаltiйrrо-
роз'яснювальнот роботи щодо популяризацiт вакцинацiт насеJtеllня l|ро,l-и
KopoHaBipycHoT хвороби COVID- l9;
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висвiтлення заходiв щодо проведення кампанiт з вакцинацiт;
TepMiH вLlконання: lta перiоd провеdепltя

вокцullоцii проmu COVI D- l 9

2) органiзувати:
проведення тематичних медiа-заходitl (брифirll,iв. tlрес-коllфсрсrrrtiй,

KoMeHTapiB для засобiв масовоТ iнформачiТ) щодо необхiдrrостi Ilроведення
щеплень проти COVID- l 9 iз з€Lпученням експер,гiв, представникiв заlliкав.ltеttих
iнститутiв громадянського суспiльства, у тому числi мо.подiжних громадських
органiзацiй, лiлерiв думок, мiжнародних органiзацiй;

пiдтримання взаемодiТ мiж представниками iнсr,иту-гiв
суспiльства, лiдерами громацськот думки з MeToto з€Lлучеlltlя
iнформачiйнот кампанiт щодо важливостi вакцинацiт.

TepMilt влlконанлlя: tlo ttepioi провеdенпя
вокцuлlацii проmu COVI D- I 9

8. Виконавчим KoMiTeTaM Василiвськоi, БерляlrськоТ, ЗапорiзькоТ,
МелiтоllольськоТ мiських рплr fiепарт,амеtlту охороllи з/lоров'я
обллержадмiнiстраuii спi.llьно iз закJtадами професiйlrоТ (llрофесiйltо-
технiчноi), фаховоТ перелвищоi та вищоТ освiти оIlраIltовати tlитання lllo/to
залучення здобувачiв освiти до надання допомоги в цеtll,рах масовот вакцинацiт
(регулювання черги, надання пояснень, особам якi бажають вакцинуватись
тощо) на волонтерських засадах.

Tep.lt i tt BllnoHalt t lя: 23.07. 2()2 I

9. ГоловlIому управлirlню НацiоltальшоТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноТ полiцii в Запорiзькiй обласr,i вжити заходiв lllo/to
забезпечення публiчноТ безпеки i порядку в центрах масовоТ вакцинашiТ llро,ги
coVID- l9.

TepMiH влlконалttlя: ,lo перiоd провеdепня
вокцultо цii пропlu COVI D- l 9

Рiшення KoMiciT прийнято одногоJlосно.

l I'РОМ€l/tЯllСl,КОl'О

Тх ,lto tlровс/lсllI|я

регiоltа.lt btlo1,o

з питаllня П'ятого порядкч деtlllого:
..Про видiленllя пальIlо-мастильtlих Mar-epia.lliB з
матерiального резерву>
доповIДАВ: duрекmор !епарmаlленmу :] пlлmшtь tltlBiлbttozo захuсlп|)
населення Запорiзькоl' облdержаd.мiнiсmрацii' AHdpi й Б УЛД В I Н О В.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформаrtiю лоповiлача.
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2. Вiдповiдно до листiв Головного управлiння ДСНС УкраТни у Запорiзькiй
областi вiд l0.06.202l М 5301-3530/5321-2 <Про видiлеtl}lя паJlь}lо-мастиJIIltIих
матерiалiв та аварiйно-ря,гувzulьного об.гIаltнання)) ,I,a Заllорiзькоl,о об;lасliоl,о

управлiння лiсового та мисливського госtlоларства вiд l6.06.202l М 01-08/739
<Щодо видiлення ПММ з регiонального маr,ерiального резерву)) погоllитись з

видiленням п€Lпьно-мастильних матерiалiв з регiоtI€LпьllоI,о матерiального

резерву:
l ) Головному управлiнню ЛСНС УкраТни у Запорiзькiй областi /lJlя

запобiгання виникненню надзвичайних си,гуачiй, свосчасltоТ .,riKBi,,tartiT

можливих наслiдкiв вiд них, забезпечення оперативноТ готовttостi аварiйrrо-

рятув€tльних пiдроздiлiв до дiй за призначенням в пожежонебезгlечний llерiод
202l року у кiлькостi 6000 (шiсть тисяч) лiтрiв дизельного IIzuIьtiого та 4000
(чотири тисячi) лiтрiв бензину марки А-92;

2) державним лiсогосподарським пiдприсмствам ЗапорiзькоТ област,i lt"llя

попередження та оперативного реаryвання у разi виникнення надзвичайttих
ситуачiй техногенного та природного характеру (заr,оряllь ,га Itожсж у -lliсових
насалженнях) протягом пожежонебезпечного llepio:ty 202l року у кi.llькосr,i
3000 (три тисячi) лiтрiв дизельного пiLльного та 2000 (двi тисячi) "lliTpiB беltзину
марки А95, а саме:

ДП <Бердянське лiсове господарство)) у кiлькостi 600 (LrricTcoT) лiтрiв
дизельного пЕLпьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

ДП <Запорiзьке лiсомисливське господарство)) у кiлькост,i 600 (llliс,гсо,г)
лiтрiв дизельного п€Lльного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

!П <Пологiвське лiсомисливське господарство)) у кiлькостi 600 (шliстсот)
лiтрiв дизельного п€lльного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

ЩП <Мелiтопольське лiсове господарство)) у кiлькостi l200 (одrlа ,гися,.tа

лвiстi) лiтрiв дизельного пuLпьного та 800 (BiciMcoT) лiтрiв бензиttу марки Д95.

З. flепартаменту з питаllь цивi.llьllоl,о захисту l|aceJleltItя
облдержадмiнiстрачii пiдготувати проект розпоряllжеtll|я l,оJlови
облдержалмiнiстраuiТ про видiлення пiulьно-мастиJlьtlих MaTepia.lliB з

регiонального матерiального резерву з под€шьIuою передачею на ба.llаttс:

l) Головному управлiнню ДСНС УкраТни у Запорiзькiй областi для
запобiгання виникненню надзвичаЙних ситуашiй, свосчасltоТ лiквi,цаrtiТ
можливих наслiдкiв вiд них, забезпечення оперативнот готовttостi аварiйrlо-
РЯТУВ€rЛЬНИх пiдроздiлiв до дiЙ за призначенt{ям в пожежоttебезltечltий перiод
202l року у кiлькостi 6000 (шiсть тисяч) лiтрiв дизельllого ttoJlblloI-o та 4000
(чотири тисячi) лiтрiв бензину марки А-92;

2) державним лiсогосподарським пiдприсмствам Запорiзькот областi ,'t.llя
попередження та оперативного реагування у разi ви}{икнення tlаllзвичайttих
ситуачiй техногенного та природного характеру (загоряllь .га пожсж у .,liсових
насадженнях) протягом пожежонебезttечноl-о lrepio,,ty 202l року у KillbKocr.i
3000 (три тисячi) лiтрiв дизельного п€Ulьного ],а 2000 (двi ,гисячi) lli,грiв беttзиtlу
марки А95, а саме:



ДП кБердянське лiсове госполарство)) у кiлькосr,i 600 (llriсr,со,г) "TliтpiB
дизельного п€шьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензиttу марки Д95;

ЩП <Запорiзьке лiсомисливське госполарство)) у кiлькостi 600 (шiстсот)
лiтрiв дизельного п€Lпьного та 400 (чотириста) rIiT,piB бензину марки А95;

ЩП <Пологiвське лiсомисливське господарство)) у кi"rtькос,гi 600 (lrliстсот)
лiтрiв дизельного п€Lпьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензиllу марки А95;

ДП <Мелiтопольське лiсове господарстI]о)) у Ki.llbKocтi l200 (олllа тисяча
лвiстi) лiтрiв дизельного п€Lльного та 800 (BiciMcoT) лiтрiв бе1lзиtlу марки Д95.

Tep,ll iH вllкоttаlltlя : do 27.07.202 I

4. Запорiзькому обласному управлiншlо лiсового та мисл}lвськоt,о
господарства надавати звiтй в розрiзi за кожне лiсове господарство, якому
видiлено п€lльно-мастильнi матерiали, про Тх використання ло /[епартамеll,гу з

п ита tl ь tlи вiл ь llого за х исту tl аселе lt llя облдержалм i н icTpa ltiT.

Tep.ltitt BltKoltaltllя: c,loKBopnlъ,1bll0|
do I0 чuслч лliсяця, l.qo нOсmчпас
за звimншоt перiоdом

Рiшення KoMiciT прийнято одногоJlосно.

Щодаток: l. Персональний склад регiональноТ KoMiciT з lrитань ,tехногеlltlо-

екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуашiй, на 4 арк.

Секретар KoMiciT I\4ико;lа IIУСЬ,ril**ryl



Відповідно до п. 6 положення 

про регіональну комісію з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуації 

Запорізької області, 

затвердженою 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 

26.01.2016 № 16 

  

 

 Додаток 1 

до протоколу регіональної 

комісії з питань ТЕБ та НС в 

Запорізькій області від        

21.07.2021 № 20 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій 
 

№ 

з/п 

Прізвище ім’я та по 

батькові 
Посада 

1.  СТАРУХ 

Олександр Васильович 

голова облдержадміністрації,  

голова комісії 

2.  ШУСТОВ 

Володимир 

Володимирович 

перший заступник голови облдержадміністрації, 

перший заступник голови комісії 

3.  БРУТМАН  

Едуард Леонідович 

заступник голови облдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

4.  БОЙКО  

Зінаїда Михайлівна 

керівник апарату облдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

5.  БУЛАВІНОВ 

Андрій Анатолійович 

 

директор Департаменту з питань цивільного 

захисту населення облдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

6.  ЛЕПСЬКИЙ 

Олексій Миколайович 

начальник Головного управління ДСНС України 

у Запорізькій області, заступник голови комісії 

7.  ПУСЬ 

Микола Анатолійович 

головний спеціаліст Департаменту з питань  

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії 

8.  БЕКЕТОВА  

Оксана Леонідівна  

 

голова Запорізької обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України  

(за згодою) 

9.  БОЙКО 

Артур Юрійович 

начальник Управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності 

облдержадміністрації 

10.  БИЛИМ  

Олександр Миколайович 

начальник Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації 

11.  ВЛАСОВА начальник Управління з питань молоді, фізичної 
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№ 

з/п 

Прізвище ім’я та по 

батькові 
Посада 

Наталія Федорівна 

 

культури та спорту облдержадміністрації 

12.  ДАНОВСЬКИЙ 

Володимир Віталійович 

перший заступник начальника Головного 

управління Держпраці у Запорізькій області  

(за згодою) 

13.  ДЕГТЯРЕНКО  

Сергій Сергійович 

заступник начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області 

(за згодою) 

14.  ЗАХАРЧУК 

Віктор Миколайович 

в.о. директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

15.  ЗУЄВ  

Олександр 

Володимирович 

Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

16.  КАРАБУТА 

Павло Іванович  

заступник начальника Головного управління 

Національної поліції у Запорізькій області (за 

згодою) 

17.  КАРАУЛОВ 

Олексій Іванович 

заступник директора Департаменту з питань 

цивільного захисту населення 

облдержадміністрації 

18.  КАРПІЙ 

Сергій Євгенійович 

 

в.о. директора Департаменту захисту довкілля 

облдержадміністрації 

19.  КУЛИНІЧ 

Олексій Валерійович 

директор Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

20.  КУЧИНСЬКИЙ 

Олег Дмитрович 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної роботи 

апарату облдержадміністрації 

21.  КРАСОВСЬКИЙ 

Олександр Степанович 

технічний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

(за згодою) 

22.  КРИВОШЕЙ 

Катерина Юріївна 

в.о. директора Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

23.  ЛИТВИНЕНКО 

Віталій Анатолійович 

директор Департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

24.  ЛІСНЯК 

Олександр 

Олександрович 

співробітник СБУ в Запорізькій області  

(за згодою) 

25.  МАТВЄЄВА 

Антоніна Іванівна   

начальник Служби у справах дітей 

облдержадміністрації 

26.  МАТВІЇШИНА  

Оксана Євгеніївна 

директор Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 

27.  МАЩАК 

Олександр Іванович 

заступник генерального директора - завідувач 

відділу дослідження біологічних факторів 
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№ 

з/п 

Прізвище ім’я та по 

батькові 
Посада 

Державної установи «Запорізький обласний 

центр контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров'я України» (за 

згодою) 

28.  МІНЯЙЛО 

Олександр Сергійович 

начальник юридичного управління апарату 

облдержадміністрації 

29.  МАРЧУК 

Володимир 

Володимирович 

директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

30.  МЕДВІДЬ  

Сергій Миколайович 

директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

31.  МИХАЙЛОВСЬКА 

Світлана Володимирівна 

начальник Управління патрульної поліції в 

Запорізькій області Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України (за згодою) 

32.  МОРОКО 

Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 

національностей та релігій облдержадміністрації 

33.  ОЛЕШКО 

Віталій Іванович 

головний інженер Управління експлуатації АТ 

«Запоріжгаз» (за згодою) 

34.  ПАСЬКО  

Олеся Анатоліївна 

начальник відділу взаємодії з органами 

місцевого самоврядування облдержадміністрації 

35.  ПРОХОРОВ 

Михайло Федорович 

заступник начальника Служби автомобільних 

доріг у Запорізькій області (за згодою) 

36.  ПИРОЖАНСЬКА 

Ірина Олександрівна 

в.о. начальника Управління транспорту та 

зв’язку облдержадміністрації 

37.  РИБАЛКО  

Інна Георгіївна 

начальник відділу водних відносин та 

басейнової взаємодії Басейнового управління 

водних ресурсів річок Приазов’я (за згодою) 

38.  СЄРЯКОВА  

Інна Анатоліївна 

 

начальник управління державного екологічного 

нагляду (контролю) природних ресурсів та 

промислового забруднення Запорізької області – 

старший державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища 

Південного округу (за згодою) 

39.  ТЕРЕХОВ 

Роман Леонідович 

в.о. генерального директора Державної установи 

«Запорізький обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони 

здоров'я України» (за згодою) 

40.  ЦРЕТЕЛІ  

Лариса Григорівна 

директор приватного підприємства «МІРАЖ», 

голова Громадської організації «Центр медіації 

та екаутінгу «Точка зору» (за згодою) 

41.  ЧАПЛИГІН 

Євген Васильович 

в.о. начальника Управління стратегічних 

галузей виробництва облдержадміністрації 

42.  ЧЕРНИК  начальник Запорізького обласного центру з 
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№ 

з/п 

Прізвище ім’я та по 

батькові 
Посада 

Інна Георгіївна гідрометеорології (за згодою) 

43.  ШВЕЦЬ 

Сергій Юрійович 

перший заступник начальника Запорізької 

дирекції залізничних перевезень регіональної 

філії «Придніпровська залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця» (за згодою) 

44.  ШЕМЯКІН  

Олексій Володимирович 

директор Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

45.  ЯКУНІН  

Андрій Олексійович 

 

заступник військового комісара з морально-

психологічного забезпечення – начальник 

відділу морально-психологічного забезпечення 

та зв’язків з громадськістю Запорізького 

обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (за 

згодою) 

46.   заступник директора Запорізької філії АТ 

«Укртелеком» (за згодою) 
 

________________________________________________________ 

 


