УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації
№

/Л -

Про внесення змін до розпорядження голови Запорізької районної державної
адміністрації від 13.05>.2010 № 1576 «Про створення районної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення, затвердження її складу та Положення
про неї».
Керуючись пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 34 Закону України «Про охорону праці», з метою
забезпечення виконання законів та реалізації державної політики з питань
охорони праці та безпечної життєдіяльності населення, та у зв’язку з
кадровими змінами, що відбулися у Запорізькій районній державній
адміністрації, установах та закладах району:
1 Внести до розпорядження від 13.09.2010 № 1576 «Про створення
районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, затвердження ії
складу та положення про неї» такі зміни:
1) склад районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Зенкіна Ю.В.

Голова районної
державної адміністрації

А.Г.Васюк

Затверджено
розпорядження голови Запорізької
районної державної адміністрації

Склад
районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
Зенкін
Юрій Валерійович
т. 278-50-11

заступник голови раидержадміністраци, голова
ради

Круподера
Тетяна Володимирівна
т/ф 223-61-70

начальник управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
заступник
голови ради

Тютюма
Віктор Олександрович
т. 223-61-55
т/ф 223-61-54

начальник
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
заступник
голови ради

Марко
Віктор Іванович
т. 223-61-78

головний спеціаліст відділу з питань праці та
зайнятості управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, секретар ради
Члени районної ради

Адамчук
Андрій Анатолійович
т/ф 222-75-28

начальник управління нагляду в промисловості і
на об’єктах підвищеної небезпеки Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (за
згодою)

Гудим
Тетяна Вікторівна

головний
лікар
Комунального
«Запорізька центральна районна
запорізької районної ради (за згодою)

Т.223-61-22

закладу
лікарня»

т/ф 289-32-30 -секр
Жагло
Олександр
Володимирович
т. 283-98-90

начальник комунальної установи «Місцева
пожежна охорона» Запорізької районної ради
(за згодою)

Зверев
Геннадій Володимирович
т/ф. 223-63-08, 278-55-52

начальник відділу державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства
управління Держпродспоживслужби в
Запорізькому районі Запорізької області
(за згодою)

Коношенко
Борис Іванович
т. 278-52-54

голова Запорізької районної координаційної ради
профспілок (за згодою)

Неумивака
Ганна Олександрівна
т. 278-54-56

начальник відділу містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Полун
Людмила Сергіївна
т. 223-62-34

головний спеціаліст відділу з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрації

Рогач
Тетяна Іванівна
т. 278-53-38
т/ф 278-52-48

начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Шейко Максим
Миколайович
т. 0959107269

головний інспектор відділу державного нагляду
та контролю Запорізького міськрайонного
управління ГУ ДСНС України у Запорізькій
області (за згодою)

Стукалов
Олексій Петрович
т. 764-57-21

страховий експерт з охорони праці управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань в м.
Запоріжжі (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.О.Макущенко

