
            ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Житомирської обласної 

державної адміністрації 

від 15.11.2021 №  644 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

Голова обласної державної адміністрації - голова комісії 
 

Перший заступник голови обласної державної адміністрації – перший 

заступник голови комісії 
 

Заступник голови облдержадміністрації з питань взаємодії з 

правоохоронними органами, заступник голови комісії 
 

Начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Житомирській області - заступник голови комісії, 

керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (за згодою) 
 

Начальник Управління з питань цивільного захисту населення та 

оборонної роботи обласної державної адміністрації - заступник голови 

комісії 
 

Головні спеціалісти відділу організації заходів цивільного захисту 

населення та оборонної роботи Управління з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи обласної державної адміністрації - 

секретаріат комісії 
 

Члени комісії: 
 

 Керівник апарату обласної державної адміністрації 
 

 Заступник голови  обласної державної адміністрації 
 

 Заступник голови  обласної державної адміністрації 
 

Директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації 
 

Директор Департаменту агропромислового комплексу та економічної 

політики облдержадміністрації 
 

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 
 

Директор Департаменту праці, соціального захисту населення 

облдержадміністрації 
 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

Начальник Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 
  

 Начальник Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 



 

 

 Начальник Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 
 

Директор Департаменту культури, молоді та спорту 

облдержадміністрації 
 

Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Житомирської області (за згодою) 
 

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу                          

(за згодою) 
 

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у 

Житомирській області (за згодою) 
 

Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України в Житомирській області (за згодою) 
 

Начальник Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області                        

(за згодою) 
 

Начальник Управління патрульної поліції в Житомирській області                     

(за згодою) 
 

Начальник Басейнового Управління водних ресурсів р. Прип’ять                        

(за згодою) 
 

Начальник Управління Держпраці у Житомирській області (за згодою) 
 

Начальник Житомирського обласного управління лісового та 

мисливського господарства (за згодою) 
 

Начальник Житомирського обласного центру з гідрометеорології                    

(за згодою) 
 

Начальник Служби автомобільних доріг в Житомирській області                     

(за згодою) 
 

Виконавчий директор філії Національної телекомпанії України 

"Житомирська регіональна дирекція"(за згодою) 
 

Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській 

області (за згодою) 
 

Начальник Житомирського зонального відділу військової служби 

правопорядку (за згодою) 
 

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

Начальник управління Служби безпеки України в Житомирській 

області (за згодою) 
 

 

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України                            

(за згодою) 
 



 

Начальник Житомирського прикордонного загону Державної 

прикордонної служби України (за згодою) 
 

Директор Житомирської філії ПАТ "Укртелеком" (за згодою) 
 

Голова правління ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" (за згодою) 
 

Голова правління АТ "Житомиргаз" (за згодою) 
 

Директор ДП "Житомирторф "  (за згодою) 
 

Генеральний директор обласного КП "Житомироблагроліс" 
 

Голова Житомирської обласної організації Товариства Червоного 

Хреста України (за згодою) 
 

Директор ДУ «Житомирський лабораторний центр МОЗ України»                      

(за згодою) 

 

 

 

 

Начальник Управління з питань  

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи  облдержадміністрації                              Сергій БЕЗНОСЮК 


