
 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Житомирської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

Бунечко 

Віталій Іванович – голова обласної державної адміністрації, голова комісії 
 

Остапченко 

Наталія Віталіївна – перший заступник голови облдержадміністрації, перший 

заступник голови комісії  
 

Федько  

Олександр Олександрович – заступник голови облдержадміністрації з питань 

взаємодії з правоохоронними органами, заступник голови комісії 
 

Безносюк 

Сергій Володимирович – директор департаменту з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи облдержадміністрації – заступник голови 

комісії 
 

Нікітчук 

Ігор Валерійович - начальник Головного Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області - заступник голови 

комісії (за згодою) 

 

Члени комісії: 

 

Азима 

Василь Іванович – начальник Басейнового Управління водних ресурсів               

р. Прип’ять (за згодою) 

 

Арендарчук 

Наталія Петрівна – директор Департаменту агропромислового комплексу та 

економічної політики  облдержадміністрації 

 

Богдан 

Олександр Володимирович - голова Житомирської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України (за згодою)  

 

Вензель 

Юрій Тарасович - директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

Войтович 

Віталій Вікторович – начальник Житомирського обласного центру 

комплектування та соціальної підтримки(за згодою) 
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Войтович 

Володимир Олександрович - начальник Житомирського обласного центру з 

гідрометеорології (за згодою) 

 

Гавриш 

Вадим В'ячеславович- начальник Управління державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України в Житомирській області (за згодою) 

 

Гандзюк 

Євгеній Сергійович – начальник Управління патрульної поліції в 

Житомирській області (за згодою) 

 

Градівський 

Віктор Михайлович - заступник голови облдержадміністрації 

 

Григор’єв  

Степан Максимович - голова правління "Облспоживспілка" (за згодою) 

 

Грищук 

Олена Анатоліївна – директор Департаменту праці, соціальної та сімейної 

політики облдержадміністрації 

 

Дзюбенко 

Олег Миколайович - перший заступник голови Житомирської обласної ради 

(за згодою) 

 

Дембіцька  

Ірина Леонідівна – начальник Управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

Денисовець  

Юрій Миколайович -  заступник голови облдержадміністрації 

 

 Квашук 

Тарас Володимирович – в.о. начальника Служби автомобільних догів області 

 

Квятковський 

Антон Борисович - начальник Житомирського прикордонного загону 

Державної прикордонної служби України (за згодою) 

  

Козловець 

Сергій Миколайович – т. в.о. директора Департаменту культури, молоді і 

спорту облдержадміністрації 
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Кондратюк  

Олександр Павлович - начальник Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

Латашевич 

Андрій Андрійович – начальник відділу орендних відносин та економічного 

аналізу діяльності спільної власності управління майном виконавчого комітету 

обласної ради  

 

Левчук 

Ігор Павлович - начальник навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Житомирської області (за згодою) 

 

Лисак 

Сергій Петрович - начальник управління Служби безпеки України в 

Житомирській області (за згодою) 

 

Мельник 

Олексій Валерійович - командир в/ч 3047 Національної гвардії України                      

(за згодою) 

 

Медведовський 

Євген Валерійович – начальник Державної екологічної інспекції Поліського 

округу (за згодою) 

 

Метушевський 

Станіслав Романович – в.о. директора ДП "Житомирський облавтодор"                      

(за згодою) 

 

Миргородський  

Максим Вікторович - командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил 

України (за згодою) 

 

Мошківська   

Світлана Андріївна - т.в.о. директора Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

Осипович 

Наталія Євгенівна – т.в.о. директора департаменту освіти і науки      

облдержадміністрації 

  

Парамонов 

Зіновій Михайлович– в.о. директора ДУ «Житомирський лабораторний центр 

МОЗ України» (за згодою) 
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Рибинський 

Ігор Євгенович - генеральний директор обласного КП "Житомироблагроліс" 

(за згодою) 

 

Рябой 

Олег Іванович – начальник Управління Укртрансбезпеки у Житомирській 

області (за згодою) 

 

Савченко 

Сергій Вікторович - начальник Житомирського зонального відділу військової 

служби правопорядку (за згодою) 

 

Самарцев 

Артур Володимирович - виконавчий директор філії Національної телекомпанії 

України "Житомирська регіональна дирекція"(за згодою) 

 

Сахнюк 

Віктор Анатолійович – начальника обласного Управління лісового та 

мисливського господарства (за згодою) 

 

Сечін  

Сергій Миколайович – начальник Управління Держпраці у Житомирській 

області (за згодою) 

 

Українець  

Євген Юрійович - директор Житомирської філії ПАТ "Укртелеком" (за згодою) 

 

Тихенко 

Віталій Васильович - директор ДП "Житомирторф "  (за згодою) 

 

Хоменко 

Інна Вікторівна – директор Департаменту регіонального розвитку 

облдержадміністрації 
 

Шарварко 

Олег Борисович - керівник апарату облдержадміністрації 
 

Шевців  

Володимир Михайлович – в.о. начальника Головного управління 

Національної поліції в Житомирській області (за згодою) 
 

Шекета  

Олексій Михайлович - голова правління АТ "Житомиробленерго" (за згодою) 
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Шпита 

Олександр Олександрович - начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (за згодою) 

 

Ющенко 

Валентин Іванович - голова правління АТ "Житомиргаз" (за згодою) 

 

СКЛАД СЕКРЕТАРІАТУ 

 Житомирської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

Грузинська  

Ірина Валеріївна – головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного 

захисту на оборонної роботи Департаменту з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи облдержадміністрації 

 

Парамзіна 

Алла Євстафіївна - головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного 

захисту на оборонної роботи Департаменту з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи облдержадміністрації 

 

Тютюнник 

Світлана Федорівна – головний спеціаліст відділу організації заходів 

цивільного захисту на оборонної роботи Департаменту з питань цивільного 

захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації 


