ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації
№
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Приморського району
ВАСИЛЬЧИШИНА
Вікторія Михайлівна

голова райдержадміністрації, голова комісії

ДОЛГОВСЬКА
Ганна Павлівна

заступник голови райдержадміністрації,
заступник голови комісії

ЛЯСКОВСЬКИЙ
Ігор Анатолійович

завідувач сектору з питань оборонної роботи,
цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними
органами та захисту довкілля райдержадміністрації,
заступник голови комісії

МАРКОВА
Олена Григорівна

головний спеціаліст відділу з питань управління
персоналом, юридичного супроводу, організаційної
та
інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації, секретар районної комісії

РЕШЕТНЯК
Надія Миколаївна

головний спеціаліст відділу ведення Державного
реєстру виборців, секретар районної комісії

перший

Члени районного штабу:
БЛАЖЕНКО
Сергій Вікторович

начальник Приморського районного управління ГУ
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за
згодою)

ХІЦАЙ
Наталя Вікторівна

начальник відділу фінансів райдержадміністрації

ПОПОВ
Максим Федорович

начальник
Приморського
відділення
поліції
Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій
області (за згодою)
Голова міської об’єднаної територіальної громади (за
згодою)

КОШЕЛЕВІЧ
Олександр Іванович

КАРНАУХ
Ганна Володимирівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

РОЗУМНИЙ
Андрій Миколайович

Директор комунального підприємства «Чисте місто
Приморськ» Приморської міської ради Запорізької
області (за згодою)

КУЗЬМЕНКО
Іван Андрійович

начальник Приморського району електричних мереж
(за згодою)

СКУЛИНЕЦЬ
Валерій Ананьєвич

заступник військового комісару Приморського
районного військового комісаріату (за згодою)

МІЛЬКО
Сергій Іванович

директор державного підприємства «Бердянський
лісгосп» (за згодою)

ПОЛЕЩУК
Валентина
Володимирівна

начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

НОСКО
Роман Олександрович

начальник Приморського районного сектору ГУ
ДСНС України у Запорізькій області (за згодою)

ГОГУНСЬКИЙ
Євген Євгенович

головний лікар «Приморської центральної районної
лікарні» Приморської районної ради Запорізької
області (за згодою)

НАЙДА
Олександр Васильович

головний
лікар
комунального
підприємства
«Приморський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Приморської районної ради
Запорізької області (за згодою)

ГУБАРЬ
Оксана Іванівна

начальник житлово-комунального господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики
райдержадміністрації-головний
архітектор району

КУДАРЬ
Людмила Миколаївна

завідувач Приморського районного лабораторного
відділення Азовського відокремленого відділення
державної
установи
«Запорізький
обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України (за згодою)

САНІН
Петро Олександрович

начальник філії «Бердянська ДЕД» (за згодою)

ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Віктор Іванович

провідний інженер дільниці мережі доступу № 342/7
м. Бердянськ Запорізької філії ПАТ «Укртелеком»(за
згодою)

УДОВИЧЕНКО
Тарас Андрійович

представник Бердянського міськвідділу УСБУ в
Запорізькій області (за згодою).

Голова комісії та його заступники мають право залучати до роботи комісії
керівників усіх підприємств, установ, організацій, закладів під час рішення
питань, які відносяться до їх компетенції.

Завідувач сектору з питань оборонної
роботи, цивільного захисту, взаємодії
з правоохоронними та захисту довкілля

Ігор ЛЯСКОВСЬКИЙ

