ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ

2 4 ОЛ-ЛСУЛ № / О ?
Про затвердження нових складів
консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів, служб
та комісій, утворених при обласній
державній адміністрації, які очолює
в.о. заступника голови обласної
державної адміністрації з питань
житлово-комунального господарства,
будівництва, транспорту та інфраструктури
Адамчик О.О.

У з в ’язку з кадровими змінами, відповідно до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від ЗО грудня 2016 року № 1029 «Про
упорядкування діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, служб та комісій, утворених при обласній державній адміністрації»,
керуючись статтею 6, частиною першою статті 10, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1.
Затвердити нові склади консультативних, дорадчих та інших допоміжн
органів, служб та комісій, утворених при обласній державній адміністрації, які
очолює в.о. заступника голови обласної державної адміністрації з питань житловокомунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури
Адамчик О.О., а саме:
- антикризового енергетичного штабу в області (додаток 1), утвореного
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 липня 2014 року
№ 521;
- обласної комісії з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах
(додаток 2), утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 02 жовтня 2015 року № 585;
- обласної міжвідомчої комісії з відселення мешканців із житлових будинків
«гнучкої» конструкції у м. Херсоні (додаток 3), утвореної розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 06 грудня 2010 року Хе 1009;
- обласної міжвідомчої комісії з питань забезпечення житлових прав
мешканців гуртожитків (додаток 4), утвореної розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 01 грудня 2008 року № 1587;
- обласної робочої групи з питань аналізу розрахунків населення за спожиті
житлово-комунальні послуги та тарифної політики (додаток 5), утвореної
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 серпня 2015 року
№ 476;

2
регіональної комісії з питань виконання Загальнодержавної програми
«Питна вода України» на 2011 - 2020 роки (додаток 6), утвореної розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2006 року № 186
(зі змінами);
- регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (додаток 7), утвореної
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 квітня
2012 року № 262;
- робочої групи з розгляду питань щодо впровадження проекту
«Будівництво Каховської ГЕС-2» (додаток 8), утвореної розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 02 червня 2015 року № 330;
- робочої групи з розгляду питань щодо впровадження проекту будівництва
«ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами
ПЛ 330 кВ» на території Херсонської області (додаток 9), утвореної
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01 лютого 2012 року
№ 59;
- комісії щодо передачі матеріальних цінностей, технічного і програмного
забезпечення та автоматизованих робочих місць реєстраторів ЄДРКО
(додаток 10), утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 25 червня 2015 року № 387;
- обласної комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної
операції, жертв війни та політичних репресій (додаток 11), утвореної
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2014 року
№ 644;
- робочої групи з розгляду питань, пов’язаних із встановленим тарифом на
послуги з централізованого опалення, що надаються населенню ПАТ «Херсонська
ТЕЦ» (додаток 12), утвореної розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 25 лютого 2016 року № 131.
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци дев’ятий - дев’ятнадцятий
пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 липня
2016 року № 534 «Про затвердження нових складів консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених при обласній державній
адміністрації, які очолює в.о. заступника голови обласної державної адміністрації
з питань житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та
інфраструктури Адамчик О.О.» та пункт 1 розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 25 червня 2015 року № 387 «Про комісію щодо
передачі матеріальних цінностей, технічного і програмного забезпечення та
автоматизованих робочих місць реєстраторів ЄДРКО» в частині складу комісії.
3. Контроль
за
виконанням
цього
розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Г ордєєв

Д одаток 1
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

м ох ла? № /он
СКЛ А Д
антикризового енергетичного ш табу в області
А дамчик
Олександр О лександрович

- в.о. заступника голови
адміністрації, голова ш табу

обласної

держ авної

Балюк
А ндрій В олодим ирович

- головний спеціаліст відділу енергозбереж ення та
паливно-енергетичного
комплексу
управління
систем ж иттєзабезпечення, енергозбереж ення та
паливно-енергетичного комплексу Д епартаменту
ж итлово-комунального господарства та паливноенергетичного ком плексу обласної держ авної
адміністрації, заступник голови ш табу
Члени штабу:

Д ем ’яненко
Ігор Іванович

- директор КП «Теплові мереж і м.Н ова Каховка»
(за згодою )

Дяченко
Андрій А ндрійович

- К аховський міський голова (за згодою )

Зангієв
А льберт Георгійович

- голова правління П А Т «Х ерсонгаз» (за згодою )

Ігнатов
М ихайло Д митрович

- директор
згодою )

Козаков
Ігор В олодимирович

- перш ий заступник Х ерсонського міського голови
(за згодою )

Л ук’янченко
Валерій М ихайлович

- заступник О леш ківського міського голови (за
згодою )

Л інник
Світлана Григорівна

- заступник Голопристанського міського голови
(за згодою )

М ихальчук
А натолій С тепанович

- заступник начальника управління логістики та
м атеріально-технічного забезпечення Головного
управління Н аціональної поліції в Х ерсонській
області (за згодою )

ПП

«Х ерсонтеплогенерація»

(за
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Нестеренко
Сергій Григорович

П родовж ення додатка 1
- начальник інспекції Д ерж енергонагляду у
Х ерсонській області (за згодою )

Паньків
В іктор С еменович

- директор
згодою )

П едченко
Богдан А нтонович

- голова правління П А Т «Х ерсонська ТЕЦ» (за
згодою )

Пепель
Володимир П етрович

- директор М КП «Х ерсонтеплоенерго» (за згодою )

Перчиц
А натолій Іванович

- директор КП ТМ
м .К аховка (за згодою )

Рассолов
Віктор О лексійович

- заступник директора Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації, начальник управління благоустрою ,
розвитку ж итлового господарства та фінансовоорганізаційного забезпечення

Сафронов
Ігор М иколайович

- голова правління П А Т «ЕК «Х ерсонобленерго»
(за згодою )

Сироватко
Володимир М иколайович

- заступник Н овокаховського міського голови (за
згодою )

Титов
Ігор С ергійович

- директор К П «О леш ки-сервіс» (за згодою )

Фісай
Сергій О лександрович

- директор К П «М іськтеплокомуненерго», м.Гола
П ристань (за згодою )

Ш ирокоступ
Ю рій Іванович

- директор Д П «Т еплотехсервіс», м.Х ерсон (за
згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

КП

«К отельщ ик»,

м.К аховка

(за

«К аховтеплоком уненерго»,

О .О .А дамчик

Д одаток 2
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
М -О Я -Я У ? №
/о ^
СКЛ А Д
обласної комісії з узгодж ення обсягу заборгованості з різниці в тарифах
А дамчик
О лександр О лександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, голова комісії

держ авної

Гаврилю к
А ріна О лександрівна

- начальник відділу енергозбереж ення та паливноенергетичного
комплексу управління систем
ж иттєзабезпечення, енергозбереж ення та паливноенергетичного комплексу Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного
ком плексу обласної держ авної
адміністрації, заступник голови комісії

Балюк
А ндрій В олодим ирович

- головний спеціаліст відділу енергозбереж ення та
паливно-енергетичного
комплексу управління
систем ж иттєзабезпечення, енергозбереж ення та
паливно-енергетичного комплексу Д епартаменту
ж итлово-ком унального господарства та паливноенергетичного
ком плексу обласної держ авної
адміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Бурман
Борис П илипович

- перш ий
заступник
директора
міського
комунального підприєм ства «Х ерсонтеплоенерго»
(за згодою )

Д омченкова
Ольга О лександрівна

начальник ф інансово-економічного
П А Т «Х ерсонська ТЕЦ » (за згодою )

К васневський
М икола А натолійович

- заступник начальника Головного управління
ДФС у Х ерсонській області (за згодою )

К рамаренко
Володимир Борисович

- перш ий
заступник
голови
П А Т «Х ерсонгаз» (за згодою )

Козаков
Ігор В олодимирович

- перш ий
заступник
голови (за згодою )

Х ерсонського

відділу

правління

міського

П родовж ення додатка 2
М арковська
Наталя П етрівна

- заступник начальника управління
виробничої
сфери
Д епартаменту
обласної держ авної адм іністрації

П ш енична
Ірина О лександрівна

заступник
директора
Д епартаменту
економічного розвитку та торгівлі обласної
держ авної адм іністрації

Чемерис
М ихайло В асильович

- директор М К П «В У В К Г м. Х ерсона» (за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

фінансів
фінансів

О .О .А дамчик

Д одаток З
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації
М -О Я -А О #
№ /О Н

СКЛ А Д
обласної м іж відом чої комісії з відселення м еш канців із ж итлових будинків
«гнучкої» конструкції у м.Х ерсоні
А дамчик
О лександр О лександрович

- в.о. заступника голови обласної держ авної
адміністрації, голова комісії

Рассолов
Віктор О лексійович

- заступник директора Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації,
начальник
управління
благоустрою , розвитку ж итлового фонду та
ф інансово-організаційного
забезпечення,
заступник голови комісії

Акаева
Наталія Ю ріївна

- головний спеціаліст відділу житлового
фонду,
благоустрою
та
комунального
обслуговування
управління
благоустрою ,
розвитку ж итлового фонду та фінансовоорганізаційного забезпечення Д епартаменту
ж итлово-ком унального
господарства
та
паливно-енергетичного комплексу обласної
держ авної адміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Березна
Л ю дмила В алентинівна

- в.о. начальника управління обліку, розподілу
та приватизації ж итла Х ерсонської м іської
ради (за згодою )

Должен ко
Ірина М иколаївна

- в.о. начальника управління містобудування і
архітектури департам енту містобудування та
землекористування Х ерсонської міської ради
(за згодою )

Зангієв
А льберт Георгійович

голова
(за згодою )

правління

ПАТ

«Х ерсонгаз»

2

Продовження додатка З

Карауш
Василь В олодимирович

начальник
управління
капітального
будівництва
Х ерсонської
міської
ради
(за згодою )

М арш ак
Ростислав М ихайлович

- начальник управління з питань держ авного
архітектурно-будівельного
контролю
Х ерсонської м іської ради (за згодою )

Пепель
Володимир П етрович

директор
(за згодою )

Ткачук
А ртур Вікторович

- начальник відділу обліку комунального
майна управління комунальної власності
Х ерсонської м іської ради (за згодою )

Чайка
Руслан В ікторович

директор
департам енту
житловокомунального
господарства
Х ерсонської
м іської ради (за згодою )

Чемерис
М ихайло В асильович

директор
(за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

МКП

М КП

«Х ерсонтеплоенерго»

«В У В К Г

м.Х ерсон»

АА О .А дамчик

Д одаток 4
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

М-ОЛ- Я О /Ї

№ /ОЯ,

СКЛ А Д
обласної м іж відом чої комісії з питань забезпечення
ж итлових прав меш канців гуртож итків
А дамчик
Олександр О лександрович

- в.о. заступника голови обласної держ авної
адміністрації, голова комісії

Рассолов
Віктор О лексійович

заступник
директора
Д епартаменту
ж итлово-ком унального господарства
та
паливно-енергетичного комплексу обласної
держ авної
адміністрації,
начальник
управління благоустрою , розвитку ж итлового
фонду
та
ф інансово-організаційного
забезпечення, заступник голови комісії

А каева
Н аталія Ю ріївна

- головний спеціаліст відділу ж итлового
фонду,
благоустрою
та
комунального
обслуговування
управління
благоустрою ,
розвитку ж итлового ф онду та фінансовоорганізаційного забезпечення Д епартаменту
ж итлово-ком унального
господарства
та
паливно-енергетичного комплексу обласної
держ авної адм іністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Березна
Л ю дмила В алентинівна

в.о.
начальника
управління
обліку,
розподілу та приватизації ж итла Х ерсонської
міської ради (за згодою )

Березняк
О ксана Богданівна

- заступник начальника управління праці,
держ авних допомог, ж итлових субсидій, с ім ’ї
та праці Д епартаменту соціального захисту
населення обласної держ авної адміністрації,
начальник відділу держ авних допом ог і
ж итлових субсидій

Дудченко
Н аталя В алентинівна

- в.о. начальника регіонального відділення
Ф онду держ авного м айна в Х ерсонській
області, А втоном ній Республіці Крим та
м.С евастополі (за згодою )

2
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М акуха
Володимир В олодим ирович

- голова Х ерсонського міського громадського
о б ’єднання «За м айбутнє Х ерсона» (за
згодою )

Ткачук
А ртур В ікторович

- начальник відділу обліку комунального
м айна управління комунальної власності
Х ерсонської м іської ради (за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адміністрації

О .О .А дамчик

Д одаток 5
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

Я У О Я Л О /?

№ /О Я

СКЛ А Д
обласної робочої групи з питань аналізу розрахунків населення за спожиті
ж итлово-ком унальні послуги та тариф ної політики
А дамчик
О лександр О лександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, керівник робочої групи

держ авної

Г аврилю к
Аріна О лександрівна

- начальник відділу енергозбереж ення та паливноенергетичного ком плексу управління систем
ж иттєзабезпечення
та
паливно-енергетичного
комплексу Д епартаменту ж итлово-ком унального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу обласної держ авної адміністрації,
заступник керівника робочої групи

Балуда
Лідія Василівна

- головний спеціаліст відділу енергозбереж ення та
паливно-енергетичного
комплексу
управління
систем
ж иттєзабезпечення
та
паливноенергетичного комплексу Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Василенко
Вячеслав П етрович

- голова Х ерсонського обласного територіального
відділення А нтим онопольного комітету У країни
(за згодою )

Г аврилю к
Аріна О лександрівна

- начальник відділу енергозбереж ення та паливноенергетичного ком плексу управління систем
ж иттєзабезпечення
та
паливно-енергетичного
комплексу Д епартаменту ж итлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу обласної держ авної адміністрації

Звягінцева
Л ю дм ила Іванівна

- заступник начальника Головного управління
статистики у Х ерсонській області (за згодою )
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Клим
Ігор В ікторович

- начальник Головного управління
Х ерсонській області (за згодою )

М уляр
В алентина Григорівна

- начальник відділу регуляторної та цінової
політики Д епартаменту економічного розвитку та
торгівлі обласної держ авної адміністрації

Педченко
Богдан А нтонович

- голова правління П А Т «Х ерсонська ТЕЦ » (за
згодою )

П епель
В олодимир П етрович

- директор М КП «Х ерсонтеплоенерго» (за згодою )

Ревін
К ирило Ігорович

- заступник начальника ю ридичного управління
апарату обласної держ авної адміністрації начальник відділу претензійно-позовної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами

Третьяков
Сергій Ю рійович

- в.о. начальника управління держ авної виконавчої
служби Головного територіального управління
ю стиції у Х ерсонській області (за згодою )

Чайка
Руслан В ікторович

- директор департам енту ж итлово-комунального
господарства Х ерсонської м іської ради (за згодою )

Чемерис
М ихайло В асильович

директор
(за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

М КП

«В У В К Г

ДФ С

у

м.Х ерсона»

О .О .А дамчик

Додаток 6
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

І ^ ОЯ ЛО/7

№

/ОЯ.

СКЛАД
регіональної комісії з питань виконання Загальнодержавної програми
«Питна вода України» на 2011 - 2020 роки
Адамчик
Олександр Олександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, голова комісії

Яцюк
Лариса Валентинівна

- заступник
начальника
управління
систем
життєзабезпечення, енергозбереження та паливноенергетичного комплексу Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного
комплексу обласної державної
адміністрації,
начальник управління
систем
життєзабезпечення
та паливно-енергетичного
комплексу, заступник голови комісії

Г орячкіна
Тетяна Юрїївна

- головний
спеціаліст відділу
комунальної
інфраструктури та інженерних споруд управління
систем життєзабезпечення, енергозбереження та
паливно-енергетичного комплексу Департаменту
житлово-комунального господарства та паливноенергетичного
комплексу обласної державної
адміністрації, секретар комісії

державної

Члени комісії:
Андрієнко
Ігор Олегович

- начальник Херсонського обласного управління
водних ресурсів (за згодою)

Бартків
Лариса Григорівна

- заступник генерального директора державного
підприємства «Херсонстандартметрологія» (за
згодою)

Паливода
Олександр Миколайович

директор Департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації

Риженко
Катерина Валеріївна

- головний
спеціаліст
відділу
нормування
атмосферного
повітря
та
водних ресурсів
управління нормування атмосферного повітря
водних
ресурсів
та
економіки
природокористування Департаменту екології та
природних
ресурсів
обласної
державної
адміністрації
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Твердий
Іван Павлович

- начальник
Причорноморського
державного
регіонального
геологічного
підприємства
«Південно-Українська гідрогеологічна експедиція»
(за згодою)

Філіна
Ольга Миколаївна

- заступник начальника Державної екологічної
інспекції у Херсонській області (за згодою)

Шаталова
Марина Олександрівна

- начальник управління державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Головного управління Держпродспоживслужби в
Херсонській області (за згодою)

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

О.О.Адамчик

Додаток 7
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
л ^ о л - яо/ ї
№ /о г

СКЛАД
регіональної ради з питань створення та забезпечення
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Адамчик
Олександр Олександрович

в.о. заступника голови
адміністрації, голова ради

Рассолов
Віктор Олексійович

заступник директора Департаменту житловокомунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу обласної
державної
адміністрації,
начальник управління
благоустрою,
розвитку
житлового фонду
та
фінансово-організаційного
забезпечення, заступник голови ради

Трегубко
Юрій Олексійович

- голова правління Херсонської міської громадської
організації «Центр розвитку ОСББ «Пліч-о-пліч»,
заступник голови ради (за згодою)

Кудрьова
Валентина Анатоліївна

- начальник відділу житлового фонду, благоустрою та
комунального
обслуговування
управління
благоустрою, розвитку житлового фонду та фінансовоорганізаційного забезпечення Департаменту житловокомунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу обласної державної адміністрації, секретар
ради

обласної

державної

Члени ради:
Березняк
Оксана Богданівна

- заступник начальника управління праці, державних
допомог, житлових субсидій,
сім’ї та праці
Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, начальник відділу державних
допомог і житлових субсидій

Задніпряна
Віра Степанівна

- голова Херсонського обласного товариства
захисту інтересів та прав споживачів (за згодою)

Калюжний
Дмитро Анатолійович

- заступник голови Суворовської районної у м.Херсоні
ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за
згодою)

по
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Кузьмін
Юрій Євгенович

- голова правління ОСББ «Добробут-1» (за згодою)

Лунькова
Олена Миколаївна

- головний спеціаліст відділу доходів та фінансів
галузей виробничої сфери управління фінансів
виробничої сфери Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації

Мисько
Людмила Анатоліївна

голова
(за згодою)

Назарян
Євген Григорович

- голова правлінь ОСББ «Скіф» та «Скіф-1», депутат
Херсонської міської ради (за згодою)

Ракитська
Тетяна Вікторівна

- завідувач сектора адміністрування місцевих податків,
екологічного податку та рентної плати управління
податків і зборів з юридичних осіб Головного
управління
Державної
фіскальної
служби
у
Херсонській області (за згодою)

Соловйов
Олексій Миколайович

- заступник голови Корабельної районної у м.Херсоні
ради (за згодою)

Страшко
Віталій Іванович

- головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель
Головного управління Держгеокадастру у Херсонській
області (за згодою)

Ткачук
Артур Вікторович

- начальник відділу обліку комунального майна
управління комунальної власності Херсонської міської
ради (за згодою)

Чайка
Руслан Вікторович

директор Департаменту житлово-комунального
господарства Херсонської міської ради (за згодою)

Щербакова
Маргарита Геннадіївна

- завідувач відділу з питань органів самоорганізації
населення,
товариств
співвласників
житлових
будинків та адміністративної роботи виконавчого
комітету Дніпровської районної у м.Херсоні ради
(за згодою)

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

правління

ОСББ

«Гвардієць

О.О.Адамчик
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Додаток 8
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
М -О А -Я Р /7
№ /Р £
СКЛАД
робочої групи з розгляду питань щодо впровадження проекту
«Будівництво Каховської ГЕС-2»
Адамчик
Олександр Олександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, керівник робочої групи

державної

Я цюк
Лариса Валентинівна

- заступник
начальника
управління
систем
життєзабезпечення, енергозбереження та паливноенергетичного комплексу Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного
комплексу обласної державної
адміністрації,
начальник управління
систем
життєзабезпечення
та
паливно-енергетичного
комплексу, заступник керівника робочої групи

Балюк
Андрій Володимирович

- головний спеціаліст відділу енергозбереження та
паливно-енергетичного
комплексу
управління
систем життєзабезпечення, енергозбереження та
паливно-енергетичного комплексу Департаменту
житлово-комунального господарства та паливноенергетичного
комплексу обласної державної
адміністрації, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Андрієнко
Ігор Олегович

- начальник Херсонського обласного управління
водних ресурсів (за згодою)

Асатурова
Наталя Миколаївна

в.о.
начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області (за
згодою)

Г аламага
Анатолій Володимирович

директор
ДП
«Херсонський
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги
згодою)

Галат
Віктор В ячеславович

- технічний
згодою)

Гречко
Олександр Вікторович

- начальник сектора організації роботи з оформлення
земельних
ділянок
та
нерухомого
майна
департаменту
юридичного
забезпечення
та
майнових відносин ПАТ «Укргідроенерго» (за
згодою)

директор

ПАТ

облавтодор»
України» (за

«Укргідропроект» (за
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Давиденко
Ю рій Геннадійович

провідний
інженер
відділу
ПАТ «Укргідроенерго» (за згодою)

Думинська
Світлана Віталіївна

- начальник управління культури обласної державної
адміністрації

Жакун
Анатолій М иколайович

головний
інженер
проекту
«Будівництво
Каховської ГЕС-2» ПА Т «Укргідропроект» (за
згодою)

Зангієв
Альберт Г еоргійович

- голова правління ПАТ «Херсонгаз» (за згодою)

Зінова
Оксана А дамівна

- начальника управління землеустрою та охорони
земель управління Держгеокадастру у Херсонській
області (за згодою)

Кукса
Олександр Степанович

- директор департаменту - начальник відділу
майнових
відносин
та
корпоративних
прав
ПАТ «Укргідроенерго» (за згодою)

Лесь-М ілідонова
Ольга В ’ячеславівна

керівник
групи
гідротехнічного
ПАТ «Укргідропроект» (за згодою)

Литвиненко
Ю рій Вікторович

заступник
генерального
директора
з
перспективного розвитку ПАТ «Укргідроенерго» (за
згодою)

Мандра
Олександр М иколайович

- перший заступник голови Бериславської районної
державної адміністрації

Пащенко
Олег Г ригорович

директор
філії
«Каховська
ТЕС
ім. П.С.Непорожнього» ПА Т «Укргідроенерго» (за
згодою)

Попутько
Ю рій Анатолійович

- директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Салтиков
Валерій М иколайович

голова
адміністрації

Сафронов
Ігор М иколайович

- голова правління ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (за
згодою)

Сулімов
Олексій Сергійович

- директор Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної державної
адміністрації

Каховської

районної

експертизи

відділу

державної

з
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Тищенко
Віктор Володимирович

- начальник Херсонського обласного управління
лісового та мисливського господарства (за згодою)

Фірман
Віктор Іванович

- директор Херсонської філії ПАТ «Укртелеком» (за
згодою)

Формагей
Олександр Леонідович

- заступник директора департаменту - начальник
відділу майнових відносин та корпоративних прав
ПАТ «Укргідроенерго» (за згодою)

Шурло
Тетяна Яківна

головний фахівець гідротехнічного
ПАТ «Укргідропроект» (за згодою)

Ходін
Григорій М иколайович

начальник
управління
містобудування
та
архітектури
обласної державної адміністрації,
головний архітектор області

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

відділу

О.О.Адамчик

Додаток 9
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

ін ох ю / ? № /ох-

СКЛАД
робочої групи з розгляду питань щодо впровадження проекту будівництва
«ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами
ПЛ 330 кВ» на території Херсонської області
Адамчик
Олександр Олександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, керівник робочої групи

державної

Яцюк
Лариса Валентинівна

- заступник
начальника
управління
систем
життєзабезпечення, енергозбереження та паливноенергетичного комплексу Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного
комплексу обласної державної
адміністрації,
начальник управління
систем
життєзабезпечення
та
паливно-енергетичного
комплексу, заступник керівника робочої групи

Балюк
Андрій Володимирович

- головний спеціаліст відділу енергозбереження та
паливно-енергетичного
комплексу
управління
систем життєзабезпечення, енергозбереження та
паливно-енергетичного комплексу Департаменту
житлово-комунального господарства та паливноенергетичного
комплексу
обласної державної
адміністрації, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Асатурова
Наталя М иколаївна

в.о.
начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Херсонській області (за
згодою)

Басько
Ігор Олександрович

- директор Херсонських магістральних мереж
Південної електроенергетичної системи ДП НЕК
«Укренерго» по капітальному будівництву (за
згодою)

Берлим
Віталій Володимирович

- начальник Головного управління Держгіраці у
Херсонській області (за згодою)

Буганов
Костянтин М иколайович

- перший заступник голови Олешківської районної
державної адміністрації
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Будагова
Оксана Олександрівна

- директор державного
картографії та кадастру
згодою)

Продовження додатка 9
підприємства геодезії,
«Херсонгеоінформ» (за

і

і

Вітренко
Наталія Миколаївна

директор
Департаменту
державної адміністрації

Гомон
Олександр Вікторович

голова
Бериславської
адміністрації

Зінова
Оксана Адамівна

- начальник управління землеустрою та охорони
земель Головного управління Держгеокадастру у
Херсонській області (за згодою)

Коваленко
Володимир Іванович

- Новокаховський міський голова (за згодою)

Кумановська
Світлана Степанівна

- голова Великолепетиської районної державної
адміністрації
І

Нестеренко
Сергій Григорович

- начальник Державної інспекції з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії в Херсонській області (за згодою)

Петров
Денис Сергійович

- начальник управління Державної архітектурнобудівельної інспекції України в Херсонській області
(за згодою)

Попутько
Юрій Анатолійович

- директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Потапенко
Ігор Володимирович

- заступник директора по капітальному будівництву
Південної електроенергетичної системи ДП НЕК
«Укренерго» (за згодою)
1

Салтиков
Валерій М иколайович

- голова Каховської районної державної адміністрації

Сафронов
Ігор Миколайович

- голова правління ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (за
згодою)

Скирдов
Микола Георгійович

- начальник Херсонської дирекції залізничних
перевезень ДП «Одеська залізниця» (за згодою)

Солоницький
Іван Вікторович

- начальник Х ерсонської обласної
охброні пам ’яток історії та культури

фінансів

районної

І

обласної

державної

інспекції

по

з
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Тарасова
Наталія Олександрівна

- голова Верхньорогачицької районної державної
адміністрації

Ходін
Григорій Миколайович

начальник
управління
містобудування
та
архітектури обласної державної адміністрації,
головний архітектор області

Холін
Олександр Іванович

директор
філії
державного
підприємства
«Спеціалізована державна експертна організація центральна
служба
Української
державної
будівельної експертизи» у Херсонській області (за
згодою)

Чорний
Сергій М ихайлович

- начальник Головного управління ДСНС України в
Херсонській області (за згодою)

Ю щенко
Тетяна М иколаївна

- заступник голови Горностаївської
державної адміністрації

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

районної

О.О.Адамчик

Д одаток 10
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

м-оЛ'Лоя № /аг

СКЛ А Д
ком ісії щ одо передачі матеріальних цінностей,
технічного і програмного забезпечення та автом атизованих
робочих місць реєстраторів ЄД РК О
А дамчик
Олександр О лександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, голова комісії

Рассолов
Віктор О лексійович

- заступник директора Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації,
начальник
управління
благоустрою , розвитку ж итлового фонду та
ф інансово-організаційного
забезпечення,
заступник голови комісії

Гуж ва
Олена А натоліївна

держ авної

- головний спеціаліст відділу ф інансового,
організаційного,
адміністративного
забезпечення, роботи
з персоналом
та
контролю
Д епартаменту
ж итловокомунального
господарства та паливноенергетичного ком плексу обласної держ авної
адміністрації, секретар робочої групи
Члени комісії:

Д имченко
Н аталія В ікторівна

заступник
начальника
управління
благоустрою , розвитку ж итлового фонду та
ф інансово-організаційного
забезпечення
Д епартаменту
ж итлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу обласної держ авної адміністрації,
начальник
відділу
фінансового,
організаційного,
адміністративного
забезпечення,
роботи
з
персоналом
та
контролю

П родовж ення додатка 10
М акієвська
В алентина С ергіївна

фахівець Херсонського
регіонального
управління
Д ерж авної
спеціалізованої
ф інансової
установи
«Держ авний
фонд
сприяння
молодіж ном у
ж итловому
будівництву» (за згодою )

Хімченко
С вітлана М иколаївна

головний
бухгалтер
Х ерсонського
регіонального
управління
Д ерж авної
спеціалізованої
ф інансової
установи
«Д ерж авний фонд сприяння молодіж ному
ж итловому будівництву» (за згодою)

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

О .О .А дамчик

Д одаток 11
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації
Л //-О Х -Л О /?
№ /ж

СКЛ А Д
обласної комісії у справах увічнення п ам ’яті учасників антитерористичної
операції, жертв війни та політичних репресій
А дамчик
Олександр О лександрович

- в.о. заступника голови
адміністрації, голова комісії

обласної

держ авної

Рассолов
В іктор О лексійович

- заступник директора Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації, начальник управління благоустрою ,
розвитку ж итлового господарства та фінансовоорганізаційного забезпечення, заступник голови
комісії

Кудрьова
В алентина А натоліївна

- начальник відділу з питань розвитку ж итлового
господарства,
благоустрою
та
комунального
обслуговування управління благоустрою , розвитку
житлового
господарства
та
фінансовоорганізаційного
забезпечення
Д епартаменту
ж итлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації, секретар ком ісії
Члени комісії:

Г авриш
Павло О лександрович

- заступник директора Д епартам енту з питань
внутріш ньої та інф орм аційної політики обласної
держ авної адм іністрації — начальник управління
внутріш ньополітичної діяльності

Д уминська
Світлана Віталіївна

- начальник
управління
держ авної адм іністрації

Лебідь
Віктор О лександрович

- директор держ авного архіву області

культури

обласної
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Рибіцький
- заступник
військового
комісара
по роботі
Олександр В олодим ирович з особовим складом - начальник відділу по роботі
з особовим
складом
та
громадськістю
Х ерсонського обласного військового комісаріату
(за згодою )
С толяр
Володимир П илипович

- голова
Х ерсонської
обласної
організації
У країнської спілки ветеранів А ф ганістану (воїнівінтернаціоналістів) (за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

Ф .О .А дам чик

Д одаток 12
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

СКЛАД
робочої групи з розгляду питань, п о в’язаних із встановленим тарифом на
послуги з централізованого опалення, щ о надаю ться населенню
П А Т «Х ерсонська ТЕЦ»
А дамчик
Олександр О лександрович

- в.о. заступника голови обласної держ авної
адміністрації, керівник робочої групи

Рассолов
Віктор О лексійович

- заступник директора Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації,
начальник
управління
благоустрою , розвитку ж итлового господарства
та
ф інансово-організаційного
забезпечення,
заступник керівника робочої групи

Балуда
Лідія В асилівна

- головний спеціаліст відділу енергозбереж ення
та паливно-енергетичного комплексу управління
систем ж иттєзабезпечення, енергозбереж ення та
паливно-енергетичного
комплексу
Д епартаменту
ж итлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу обласної держ авної адміністрації,
секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Безердян
Ігор Іванович

- голова правління ОСББ «49 Х ГД 41» (за
згодою )

Зангієв
А льберт Георгійович

- голова правління П А Т «Х ерсонгаз» (за згодою )

М иколаєнко
В олодимир В асильович

- Х ерсонський м іський голова (за згодою)

Нестеренко
Сергій Григорович

- начальник інспекції Д ерж енергонагляду
Х ерсонській області (за згодою )

у
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П едченко
Богдан А нтонович

- голова правління ПА Т «Х ерсонська ТЕЦ» (за
згодою )

П епель
Володимир П етрович

- директор
згодою )

Рижков
О лексій Т ихонович

- завідувач сектора Н аціональної комісії, що
здійсню є державне регулю вання у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг,
у
Х ерсонській області (за згодою )

Рудаченко
О лександр Т им офійович

директор
ПП
«СМ НФ»
«Газкотломонтаж наладка» (за згодою )

С короход
В олодим ир Васильович

генеральний
директор
ТОВ
«У К РН Д ІІН Ж П РО ЕК Т-П ІВ Д Е Н Ь» (за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адміністрації

М КП

«Х ерсонтеплоенерго»

(за

О.О .А дамчик

