
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про створення міського оперативного штабу для вжиття термінових заходів 
щодо захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в 
осінньо-зимовий період та під час надзвичайних ситуацій 
 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» та з 

метою розв’язання проблем бездомних осіб та осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, в осінньо-зимовий період та під час надзвичайних ситуацій:  

1. Створити та затвердити склад міського оперативного штабу для 

вжиття термінових заходів щодо захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період та під час надзвичайних 

ситуацій (додається).  

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

Міський голова  В.В.Буряк 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського  
голови 
 
_________№_______ 

 
 
 

 
СКЛАД 

міського оперативного штабу для вжиття термінових заходів щодо захисту 
бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий 

період та під час надзвичайних ситуацій 
 
 

Пустоваров  
Анатолій Іванович 
 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова штабу 
 

Полковнікова  
Ольга Яківна 

- радник міського голови, заступник 
голови штабу 

 
Члени штабу: 
 

  

Бекетова 
Оксана Леонідівна  
    

- голова Запорізької обласної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України (за згодою) 
 

Гриценко 
Віталій Володимирович 

- заступник голови районної 
адміністрації міської ради по 
Дніпровському району 
 

Даркова 
Світлана Миколаївна  
   

- заступник голови районної 
адміністрації міської ради по 
Олександрівському району  
 

Дівєєва 
Оксана Володимирівна 

- начальник загального відділу 
департаменту охорони здоров’я 
міської ради 
 

Кириченко 
Віктор Миколайович 

- заступник голови районної 
адміністрації міської ради по 
Заводському району 
 

Косач   
Олександр Борисович 

- заступник директора Запорізького 
міського територіального центру  
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
 

Коваль  
Ілона Ігорівна 
 

- дільничний офіцер поліції сектору 
дільничних офіцерів поліції 
Запорізького районного управління 
поліції Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій 
області, капітан поліції (за згодою) 
 

Кравець 
Ірина Василівна 
 

- заступник начальника відділу 
прийому громадян та міських 
соціальних програм управління 
соціального захисту населення міської 
ради 



 
Крайній 
Максим Валерійович 

- заступник голови районної 
адміністрації міської ради по 
Вознесенівському району 
 

Крайнов 
Віталій Петрович 

- заступник голови районної 
адміністрації міської ради по 
Хортицькому району 
 

Кукін  
Володимир Станіславович 

- заступник директора Запорізького 
міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
 

   
Лимарчук  
Зоя Михайлівна 
 

- заступник голови районної 
адміністрації міської ради по 
Шевченківському району 
 

Магда 
Микола Іванович 

- головний спеціаліст відділу по 
координації дій районів міста 
управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення міської ради 
 

Семечаєвська 
Наталія Костянтинівна 

- завідувач сектору по культурі та 
спорту районної адміністрації міської 
ради по Комунарському району 
 

Юхимчук   
Людмила Петрівна  

- голова Запорізького обласного Фонду 
милосердя і здоров’я (за згодою) 
 

 

 
В.о.начальника управління 
соціального захисту населення  
міської ради       І.В.Озьорна 
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради       Р.А.Омельянович 
 


