ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про обласну постійно дію чу комплексну
робочу групу з питань забезпечення
надійності та безпеки експлуатації
о б ’єктів соціальної інфраструктури,
зокрема навчальних закладів, закладів
культури, ф ізичної культури і спорту,
м едичного та оздоровчого призначення,
а також будівель адміністративного
призначення

З метою виконання заходів, вказаних у протоколі селекторної наради з
питань підготовки навчальних закладів до 2017/18 навчального року від
15 серпня
2017
року
під
головуванням
П рем ’єр-міністра України
В .Б.Гройсмана стосовно проведення технічного обстеж ення будівель та
приміщ ень, забезпечення надійності та безпеки експлуатації о б ’єктів соціальної
інфраструктури, зокрем а навчальних закладів, закладів культури, ф ізичної
культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, а також будівель
адміністративного призначення, керую чись статтею 6, пунктами 1, 9 частини
перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»:
1. У творити обласну постійно дію чу комплексну робочу групу з питань
забезпечення надійності та безпеки експлуатації о б ’єктів соціальної
інфраструктури, зокрем а навчальних закладів, закладів культури, ф ізичної
культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення, а також будівель
адм іністративного призначення і затвердити її склад.
2. Робочій групі, утвореній цим розпорядж енням , у разі необхідності
залучати до її роботи представників місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого сам оврядування, проф спілок та інш их заінтересованих органів.
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адміністрації А дам чика О.О.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А.А.Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
02- /О
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СКЛАД
обласної постійно діючої комплексної робочої групи з питань забезпечення
надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема
навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного та
оздоровчого призначення, а також будівель адміністративного призначення
Адамчик
Олександр Олександрович

заступник голови ооласної державної
адміністрації, співголова робочої групи

Балонь
Андрій Богданович

- заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, співголова робочої групи

Руснак
Олександр Юрійович

- заступник
начальника
управління
капітального будівництва обласної державної
адміністрації, заступник співголови робочої
групи

Олешко
Костянтин Борисович

- головний спеціаліст відділу з виробничотехнічних та правових питань управління
капітального будівництва обласної державної
адміністрації, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Бабенко
Андрій Анатолійович

- директор ПАТ «Діпромісто», м.Херсон (за
згодою)

Вітренко
Наталія Миколаївна

- директор Департаменту
державної адміністрації

фінансів

обласної

Зангієв
Альберт Ееоргійович

- голова правління ПАТ «Херсопгаз» (за згодою)

Князева
Олена Володимирівна

- заступник директора Департаменту соціального
захисту
населення
обласної
державної
адміністрації, начальник управління соціального
захисту населення

Короленко
Віктор Миколайович

- директор Департаменту охорони
обласної державної адміністрації

Крипицький
Євген Анатолійович

- начальник управління освіти, науки та молоді
обласної державної адміністрації

Кучер

- заступник директора Департаменту

здоров’я

охорони
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Галина Миколаївна

здоров’я обласної державної адміністрації —
начальник управління супроводу державних
цільових програм та ресурсного забезпечення

Мазур
Ігор Романович

- заступник начальника управління культури
обласної державної адміністрації, начальник
відділу по роботі із закладами культури і
мистецтв

Петров
Денис Сергійович

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

Петру к
Віктор Миколайович

- директор Херсонського філіалу ДП «Державний
науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут НДІпроектреконструкція» (за згодою)

Причина
Геннадій Георгійович

- директор Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації

Рассолов
Віктор Олексійович

в.о. директора Департаменту
житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної
адміністрації

Сафронов
Ігор Миколайович

- голова правління ПрАТ «Енергопостачальна
компанія «Херсонобленерго» (за згодою)

Соценко
Валерій Валерійович

- начальник управління транспорту, дорожньої
інфраструктури та зв’язку обласної державної
адміністрації

Цицик
Ігор Іванович

- директор
технічний
ПрАТ
теплоелектроцентраль» (за згодою)

Чемерис
Михайло Васильович

- директор
МКП
«Виробниче
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства
м.Херсона» (за згодою)

Шевченко
Сергій Анатолійович

-начальник
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області
(за згодою)

Заступник голови
обласної державної адміністрації

«Херсонська

О. О. Адамчик

