ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
20.01.2022

№ 21

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
1. Голова облдержадміністрації, голова комісії.
2. Перший заступник голови облдержадміністрації, перший заступник
голови комісії.
3. Заступник голови облдержадміністрації, заступник голови комісії.
4. Керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови комісії.
5. Директор Департаменту з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації, заступник голови комісії.
6. Начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій
області, заступник голови комісії (за згодою).
7. Головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення і
територій та режимно-секретної роботи управління планування заходів
цивільного захисту населення і територій та організаційної роботи
Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації,
секретар комісії.
Члени комісії:
8.

Перший заступник голови Запорізької обласної ради (за згодою).

9. Директор Департаменту
облдержадміністрації.

економічного

розвитку

і

торгівлі

10. Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.
11. Директор
облдержадміністрації.

Департаменту

агропромислового

розвитку

12. Директор Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації.
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13. Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
14. Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
15. Директор
Департаменту
облдержадміністрації.

соціального

захисту

населення

16. Директор Департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації.
17. Директор Департаменту культури та інформаційної політики
облдержадміністрації.
18. Начальник Управління внутрішньої політики облдержадміністрації.
19. Начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації.
20. Начальник Управління з питань молоді, фізичної культури та
спорту облдержадміністрації.
21. Начальник
облдержадміністрації.

Управління

капітального

будівництва

22. Начальник Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації.
23. Начальник Управління
облдержадміністрації.
24. Начальник
облдержадміністрації.

Управління

стратегічних

галузей

містобудування

та

виробництва
архітектури

25. Начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації.
26. Начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації.
27. Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату облдержадміністрації.
28. Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування
облдержадміністрації.
29. Начальник відділу туризму та курортів облдержадміністрації.
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30. Заступник директора Департаменту – начальник управління
організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової
служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення
заходів цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації.
31. Заступник начальника Головного управління Національної поліції в
Запорізькій області (за згодою).
32. Перший
(за згодою).

заступник

начальника

СБУ

в

Запорізькій

області

33. Заступник начальника Управління патрульної поліції в Запорізькій
області (за згодою).
34. Генеральний директор Державної установи «Запорізький обласний
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я
України», головний державний санітарний лікар Запорізької області (за
згодою).
35. Заступник генерального директора – завідувач відділу дослідження
біологічних факторів Державної установи «Запорізький обласний центр
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»
(за згодою).
36. Начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії
Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я (за згодою).
37. Головний інженер Управління експлуатації АТ «Запоріжгаз»
(за згодою).
38. Технічний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою).
39. Заступник
начальника
Головного
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою).
40. Заступник
(за згодою).

директора

Запорізької

філії

АТ

управління
«Укртелеком»

41. Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій
області (за згодою).
42. Начальник
управління державного
екологічного нагляду
(контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Запорізької
області – старший державний інспектор з охорони навколишнього
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природного середовища Південного округу.
43. Голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного
Хреста України (за згодою).
44. Начальник Запорізького обласного центру з гідрометеорології
(за згодою).
45. Перший заступник начальника Запорізької дирекції залізничних
перевезень
регіональної
філії
«Придніпровська
залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою).
46. Заступник
військового
комісара
Запорізького
обласного
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою).
47. Перший заступник (заступник) начальника Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (за згодою).
48. Директор приватного підприємства «Міраж», голова Громадської
організації «Центр медіації та екаутінгу «Точка зору» (за згодою).
____________________________________
Директор Департаменту
з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

Андрій БУЛАВІНОВ

