
Про встановлення на території м. Запоріжжя 
режиму надзвичайної ситуації 
 

 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів 

України від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину 

державну систему цивільного захисту», виконавчий комітет Запорізької 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити режим надзвичайної ситуації в м. Запоріжжя для ланки 

територіальної підсистеми  цивільного захисту тимчасово, з 25.03.2020 з 

14.00 год. 

2. Утворити спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації техногенного та природного характеру місцевого рівня в 

м.Запоріжжя  та затвердити її склад  (додається). 

3. Спеціальній комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру місцевого рівня в м. Запоріжжя, 

утвореній згідно з пунктом 2 цього рішення, у своїй діяльності керуватися 

Загальними положеннями про спеціальну комісію з ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

регіонального, місцевого та об’єктивного рівня, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №843. 

4. Призначити першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мішка С.М. керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру 

місцевого рівня в м. Запоріжжя надзвичайної ситуації місцевого рівня. 

 

 

 

Міський голова       В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого  
        комітету Запорізької  
        міської ради 

          №  
                

        ________________________ 
         
 

Склад 

спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру місцевого рівня в м. Запоріжжя 

 
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 
органів ради, голова комісії 

Члени комісії:   
Пустоваров  
Анатолій Іванович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови комісії 

Еделєв  
Валерій Гаврилович 

- радник міського голови, заступник 
голови комісії  

Вагіс 
Ольга Анатоліївна 

- директор департаменту фінансової 
та бюджетної політики Запорізької 
міської ради  

Васильєв  
Леонід Михайлович 

- заступник начальника Дніпровського 
відділу поліції ГУ Національної 
поліції України в Запорізькій області 
/за згодою/ 

Віцина  
Ірина Геннадієвна 

- директор КНП "Міська лікарня №6" 
Запорізької міської ради  

Власюк 
Олександр Олександрович 

- начальник управління з питань 
транспортного забезпечення та 
зв’язку Запорізької міської ради  

Гончаров  
Вадим Андрійович 

- завідувач сектору мобілізаційної 
роботи виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 

Грек 
Олександр Сергійович 

- генеральний директор концерну 
«Міські теплові мережі»  

Закальський  
Віктор Олександрович 

- начальник управління з питань 
попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення Запорізької міської ради 

Заіка 
Микола Юрійович 

- начальник Запорізького міськ-
районного управління Головного 
управління ДСНС України у 
Запорізькій області /за згодою/  

Золотарьов  
Гліб Анатолійович 

- начальник управління з питань 
екологічної безпеки Запорізької 
міської ради  

Ільяшенко  
Сергій Іванович 

- директор Запорізьких міських 
електричних мереж ВАТ 
«Запоріжжяобленерго» /за згодою/ 

Коноваленко 
Владислав  Якович 

- директор департаменту інфра-
структури та благоустрою 
Запорізької міської ради  

Кряжевських  - начальник Запорізького відділення 



Сергій Вікторович АТ «Оператор газорозподільної 
системи «Запоріжгаз» /за згодою/  

Мила  
Наталія Анатоліївна 

- директор департаменту надання 
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської 
ради  

Нерянов  
Кирило Юрійович 

- директор КНП "Міська лікарня №9" 
Запорізької міської ради  

Нікіфоров  
Олексій Вікторович 

- генеральний директор комунального 
підприємства «Водоканал»  

Плетінь 
Віталій Вікторович 

- начальник відділу координації 
роботи правоохоронних органів 
виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 

Польовий  
Сергій Якович 

- директор департаменту з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької міської 
ради   

Приходько   
Сергій Анатолійович 

- начальник Запорізького міського 
управління ГУ  
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області 

Севальнєва 
Надія Олександрівна  

- директор КНП "Міська лікарня №8" 
Запорізької міської ради 

Смирнова 
Ірина Костянтинівна 

- директор КНП "Міська лікарня №7" 
Запорізької міської ради 

Ушакова Вікторія Василівна - директор департаменту охорони 
здоров’я Запорізької міської ради 

Хомутов  
Володимир Олександрович 

- завідувач відокремленого підрозділу 
«Запорізький міський відділ Держав-
ної установи «Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 

 
 
 
Директор департаменту 
правового забезпечення 
міської ради       В.М. Зломинога 
   
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради     Р.А. Омельянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


