
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до складу міського оперативного штабу для координації 
роботи щодо забезпечення безпеки громадян, захисту об’єктів інфраструктури 
та своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації, затвердженого 
розпорядженням міського голови від 27.01.2015 №16р (зі змінами) 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в 

зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах міської ради:  

1. Внести зміни до складу міського оперативного штабу для координації 

роботи щодо забезпечення безпеки громадян, захисту об’єктів інфраструктури 

та своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації, затвердженого 

розпорядженням міського голови від 27.01.2015 №16р «Про створення міського 

оперативного штабу для координації роботи щодо забезпечення безпеки 

громадян, захисту об’єктів інфраструктури та своєчасного реагування на 

можливі надзвичайні ситуації» (зі змінами), виклавши його в новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Власюка. 
 
 
Секретар міської ради  Анатолій КУРТЄВ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
_____________ № ____ 

 
СКЛАД 

міського оперативного штабу для координації роботи щодо забезпечення  
безпеки громадян, захисту об’єктів інфраструктури та своєчасного  

реагування на можливі надзвичайні ситуації 
 

ВЛАСЮК - перший заступник міського голови з питань  
Олександр Олександрович діяльності виконавчих органів ради, керівник 

штабу 
 
ПЕРЕТОКІН - начальник Запорізького районного управління 
Владислав Сергійович Головного управління ДСНС України в 

Запорізькій області, заступник керівника штабу 
 
ЗАКАЛЬСЬКИЙ - начальник управління з питань попередження 
Віктор Олександрович надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради, заступник керівника 
штабу 

Члени штабу: 
 
АВДІЄНКО - директор КП електромереж зовнішнього 
Олександр Петрович освітлення «Запоріжміськсвітло» 
 
БУТ - заступник голови районної адміністрації  
Дмитро Валерійович міської ради по Хортицькому району 
 
ВАСИЛЬЄВ - заступник голови районної адміністрації  
Сергій Сергійович міської ради по Вознесенівському району 
 
ВІТКОВСЬКА - заступник директора департаменту освіти і  
Наталія Володимирівна науки міської ради 
 
ГРЕК - генеральний директор Концерну «Міські  
Олександр Сергійович теплові мережі» 
 
ІЛЬЯШЕНКО - директор Запорізьких міських електричних  
Сергій Іванович  мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою) 
 
КОЛОДІЙ - заступник голови районної адміністрації  
Оксана Василівна міської ради по Дніпровському району 
 
КРОХМАЛЬ - заступник начальник управління з питань  
Микола Вікторович попередження надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради 
 
КРЯЖЕВСЬКИХ - начальник Запорізького відділення  
Сергій Вікторович АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Запоріжгаз» (за згодою) 
 
КУЛАК - заступник голови районної адміністрації  
Юрій Олександрович міської ради по Заводському району 
 
КУХАРЄВ - заступник начальника управління з питань  
Олександр Олександрович транспортного забезпечення та зв’язку міської 

ради – начальник відділу по організації роботи з 
установами транспорту та зв’язку 
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ЛАЗАРЧУК - заступник директора департаменту з  
Олена Леонідівна управління комунальним господарством міської 

ради 
 
НАРИЖЕНКО - заступник голови районної адміністрації  
Лілія Василівна міської ради по Комунарському району 
 
НАРИЖЕНКО - заступник голови районної адміністрації  
Олександр Олександрович  міської ради по Олександрівському району 
 
ШАПОВАЛ - генеральний директор КП «Водоканал» 
Андрій Андрійович 
 
ПАПАЧ - директор Запорізького КП міського 
Юрій Володимирович електротранспорту «Запоріжелектротранс» 
 
ПЛЕТІНЬ - начальник відділу координації роботи  
Віталій Вікторович правоохоронних органів виконавчого комітету 

міської ради 
 
ОНИЩЕНКО - начальник Запорізького міського управління 
Сергій Сергійович ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області (за згодою) 
 
РУДЕНОК - заступник голови районної адміністрації  
Олександр Павлович міської ради по Шевченківському району 
 
СЛАБИШЕВ - заступник начальника Запорізького районного  
Євген Олександрович управління ГУ НП України в Запорізькій 

області (за згодою) 
 
УШАКОВА - директор департаменту охорони здоров’я  
Вікторія Василівна міської ради 
 
ХОЦЬКИЙ - заступник директора департаменту 
Віктор Іванович інфраструктури та благоустрою міської ради 
 
 
Начальник управління з питань  
попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради Віктор ЗАКАЛЬСЬКИЙ 


