
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

30.03.2020 № 2

Про внесення змін до розпорядження 
керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації від 
26.03.2020 №1

Відповідно Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 
40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11, доручення 
голови обласної державної адміністрації

1. Внести до обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції СОУШ-19, 
затвердженого розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації від 26.03.2020 №1:

ГРАДІВСЬКОГО 
Віктора Михайловича

ОСТАПЧЕНКО 
Наталію Віталіївну

РОГОВУ 
Віру Борисівну

ПРОКОПЦЯ 
Юрія Васильовича

заступника голови облдержадміністрації

заступника голови облдержадміністрації

заступника голови облдержадміністрації

директора Департаменту праці, соціальної та 
сімейної політики облдержадміністрації

ПИЛИПЧУК т.в.о. начальника Служби у справах дітей
Наталію Сергіївну облдержадміністрації

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації ■ олодимир ФЕДОРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження керівника 
з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації
30.03.20 № 2

Склад обласного штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої розповсюдженням

коронавірусної інфекції СОУШ-19

БЕЗНОСЮК 
Сергій Володимирович

начальник Управління з питань цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
облдержадміністрації, начальник штабу

НІКІТЧУК 
Ігор Валерійович

начальник Управління ДСНС України в 
Житомирській області, заступник 
начальника обласного штабу (за згодою)

ПАРАМОНОВ 
Зіновій Михайлович

начальник ДУ "Житомирський лабораторний 
центр МОЗ України" , заступник начальника 
обласного штабу (за згодою)

СУСЛИК 
Микола Петрович

начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, заступник начальника 
обласного штабу

БЕРЕЗОВСЬКИЙ 
Сергій Володимирович

заступник начальника відділу мобілізаційної 
роботи та спеціальних питань Управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
секретар обласного штабу

Члени оперативного штабу:

АРЕНДАРЧУК 
Наталія Петрівна

в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку та економічної 
політики облдержадміністрації

БОГДАН
Олександр Володимирович

голова Житомирської обласної організації 
Товариства "Червоного Хреста України" (за 
згодою)

ВОЙТОВИЧ 
Віталій Вікторович

військовий комісар Житомирського 
обласного військового комісаріату (за 
згодою)



2 Продовження додатка

ГОЛОВАШ 
Олег Олегович

начальник Управління Служби безпеки 
України у Житомирській області (за згодою)

ГРАДІВСЬКИЙ 
Віктор Михайлович

заступник голови облдержадміністрації

ДЕМБІЦЬКА 
Ірина Леонідівна

начальник Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

ДЕМИДЧУК Ірина 
В олодимирівна

начальник юридичного Управління апарату 
облдержадміністрації

ЗАРИЦЬКИЙ 
Олександр Миколайович

директор КНП "Обласний центр 
громадського здоров’я" Житомирської 
обласної ради (за згодою)

КВЯТКОВСЬКИЙ 
Антон Борисович

начальник Житомирського прикордонного 
загону Державної прикордонної служби 
України (за згодою)

КРАМАРЕНКО 
Сергій Михайлович

перший заступник голови Житомирської 
обласної ради (за згодою)

КРУПЄЙ 
Сергій Романович

начальник Головного управління 
Національної поліції у Житомирській області 
(за згодою)

ЛУТАЙ
Тетяна Олексіївна

завідувач відділ епідеміологічного нагляду 
(спостереження) та профілактики 
інфекційних захворювань (за згодою)

МАЗУР
Василь Костянтинович

Бердичівський міський голова (за згодою)

МІНІЧ
Леонід Григорович

директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

МЕЛЬНИК 
Олексій Валерійович

командир в/ч 3047 Національної гвардії 
України (за згодою)

МОЙСЮК 
Євген Георгійович

командувач Десантно-штурмових військ 
Збройних сил України (за згодою)

МОСКАЛЕНКО 
Володимир Васильович

Коростенський міський голова (за згодою)



3 Продовження додатка

ОСТАПЧЕНКО 
Наталія Віталіївна

заступник голови облдержадміністрації

ПИЛИПЧУК 
Наталія Сергіївна

т.в.о. начальника Служби у справах дітей 
облдержадміністрації

ПОНОМАРЕНКО 
Олена Анатоліївна

в.о. Новоград-Волинського міського голови 
(за згодою)

ПРОКОПЕЦЬ 
Юрій Васильович

директор Департаменту праці, соціальної та 
сімейної політики облдержадміністрації

РОГОВА 
Віра Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

САВЧЕНКО 
Сергій Вікторович

начальник Житомирського зонального 
відділу військової служби правопорядку 
(за згодою)

САХНЕВИЧ 
Ольга Павлівна

координатор Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації за напрямком 
"інфекційні хвороби"

СЕРЕБРЯКОВ 
Олександр Михайлович

командир в/ч А1065

СУХОМЛИН 
Сергій Іванович

ХОМЕНКО 
Інна Вікторівна

ШАРВАРКО 
Олег Борисович

ШОСТАК 
Олексій Г ригорович

ШПИТА начальник Г оловного управління
Олександр Олександрович Держпродспоживслужби в Житомирській

області (за згодою)

Житомирський міський голова (за згодою)

Директор Департаменту регіонального 
розвитку облдержадміністрації

керівник апарату облдержадміністрації 

Малинський міський голова (за згодою)

Начальник штабу Сергій БЕЗНОСЮК


