ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про затвердження нових складів
деяких консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів, служб
та комісій, утворених при обласній
державній адміністрації, які очолює
заступник голови обласної
державної адміністрації з питань
житлово-комунального
господарства, будівництва,
транспорту та інфраструктури
Адамчик О.О.

У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 червня 2017 року № 436 «Про
упорядкування діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, служб та комісій, утворених при обласній державній адміністрації»,
керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої статті 39 та частішою
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1.
Затвердити нові склади деяких консультативних, дорадчих та інши
допоміжних органів, служб та комісій, утворених при обласній державній
адміністрації, які очолює заступник голови обласної державної адміністрації з
питань житлово-комунального 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 робочої групи з питань аналізу розрахунків населення за
спожиті житлово-комунальні послуги та тарифної політики (додаток 2),
утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 13 серпня 2015 року № 476;
- робочої групи з розгляду питань щодо впровадження проекту
«Будівництво Каховської ГЕС-2» (додаток 3), утвореної розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 02 червня 2015 року № 330;
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- 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 4), утвореної
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01 лютого
2012 року № 59.
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци дев’ятий,
чотирнадцятий, вісімнадцятий та 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.».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

Додаток 4
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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

- заступник голови обласної державної адміністрації,
керівник робочої групи

Чорний
Іван Васильович

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

Балюк
Андрій Володимирович

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

Берлим
Віталій Володимирович

-начальник Головного управління
Херсонській області (за згодою)

Держпраці

Вітренко
Наталія Миколаївна

- директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації

Гомон
Олександр Вікторович

- голова
Бериславської
адміністрації

Давискиба
Роман Тадейович

директор державного підприємства геодезії,
картографії та кадастру «Херсонгеоінформ» (за
згодою)

Єрохін
Олександр Сергійович

- голова
Горностаївської
адміністрації

Зінова
Оксана Адамівна

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

районної

районної

у

державної

державної
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Коваленко
Володимир Іванович

Продовження додатка 4
Новокаховський міський голова (за згодою)

Кравченко - Скалозуб
Олена Валентинівна

- голова
Олешківської
адміністрації

Нестеренко
Сергій Григорович

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

Петров
Денис Сергійович

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

Попутько
Юрій Анатолійович

- директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Потапенко
Ігор Володимирович

- директор Департаменту організації будівництва
Південної електроенергетичної системи ДП НЕК
«Уіфенерго» (за згодою)

Салтиков
Валерій Миколайович

- голова Каховської районної державної адміністрації

Сафронов
Ігор Миколайович

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

Скирдов
Микола Георгійович

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

Солоницький
Іван Вікторович

- начальник Херсонської обласної інспекції по охороні
пам’яток історії та культури

Тарасова
Наталія Олександрівна

- голова Верхньорогачицької
адміністрації

Трохименко
Олександр Вікторович

- перший заступник голови
районної державної адміністрації

Ходін
Григорій Миколайович

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

районної

районної

державної

державної

Великолепетиської

/

Холін
Олександр Іванович

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

З

Чорний
Сергій Михайлович

Продовження додатка 4
- начальник Головного управління ДСНС України в
Херсонській області (за згодою)

Шевченко
Леонід Борисович

- директор Херсонського ремонтного експлуатаціоного
центру Південної електроенергетичної системи
ДП НЕК «Укренерго» по капітальному будівництву (за
згодою)

Шевченко
Сергій Анатолійович

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

Заступник голови
обласної державної адміністрації

О.СХАдамчик

Додаток З
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

ба /а

№

Мб

СКЛАД
робочої групи з розгляду питань щодо впровадження проекту
«Будівництво Каховської ГЕС-2»
Адамчик
Олександр Олександрович

- заступник голови обласної державної адміністрації,
керівник робочої групи

Чорний
Іван Васильович

- заступник директора 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)

Галамага
Анатолій Володимирович

- директор
ДП
«Херсонський
облавтодор»
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за
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)

Давиденко
Юрій Геннадійович

провідний
інженер
відділу
ПАТ «Укргідроенерго» (за згодою)

директор ПАТ «Укргідропроект» (за

експертизи

Дробиш
Ірина Анатоліївна

Продовження додатка З
- перший заступник голови Бериславської районної
державної адміністрації

Думинська
Світлана Віталіївна

- начальник управління культури обласної державної
адміністрації

Жакун
Анатолій Миколайович

головний інженер ’ проекту «Будівництво
Каховської ГЕС-2» ПАТ «Укргідропроект» (за
згодою)

Зангієв
Альберт Георгійович

- голова правління ПАТ «Херсонгаз» (за згодою)

Зінова
Оксана Адамівна

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

Кукса
Олександр Степанович

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

Лесь-Мілідонова
Ольга В’ячеславівна

керівник
групи
гідротехнічного
ПАТ «Укргідропроект» (за згодою)

Литвиненко
Юрій Вікторович

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

Пащенко
Олег Григорович

- директор
філії
«Каховська
ГЕС
ім. П.С.Непорожнього» ПАТ «УкргІдроенерго» (за
згодою)

Попутько
Юрій Анатолійович

- директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Салтиков
Валерій Миколайович

голова
адміністрації

Сафронов
Ігор Миколайович

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

Сулімов
Олексій Сергійович

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

Тищенко
Віктор Володимирович

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

Каховської

районної

відділу

державної

З

Фірман
Віктор Іванович

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

Формагей
Олександр Леонідович

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

Шевченко
Сергій Анатолійович

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

Шурло
Тетяна Яківна

головний фахівець гідротехнічного
ПАТ «Укргідропроект» (за згодою)

Ходін
Григорій Миколайович

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

Заступник голови
обласної державної адміністрації

відділу

О.О.Адамчик

Додаток 2
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
ЗО. /О Л О &

№

СКЛАД
обласної робочої групи з питань аналізу розрахунків населення за спожиті
житлово-комунальні послуги та тарифної політики
Адамчик
Олександр Олександрович

- заступник
голови
обласної
адміністрації, керівник робочої групи

державної

Чорний
Іван Васильович

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

Балуда
Лідія Василівна

-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:

Бурман
Борис Пилипович

- заступник директора МКП «Херсонтеплоенерго»
(за згодою)

Василенко
В’ячеслав Петрович

- голова правління Херсонського обласного
територіального відділення Антимонопольного
комітету України (за згодою)

Войтенко
Олексій Валерійович

- в.о.
директора
департаменту
житловокомунального господарства Херсонської міської
ради (за згодою)

Гаврилюк
Аріна Олександрівна

- начальник відділу енергозбереження та паливноенергетичного комплексу управління систем
життєзабезпечення та паливно-енергетичного
комплексу Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу
обласної державної адміністрації
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Клим
Ігор Вікторович

Продовження додатка 2
- начальник Головного управління ДФС у
Херсонській області (за згодою)

Круковський
Дмитро Валерійович

- начальник
управління
Південного
офісу
Держаудитслужби в , Херсонській області (за
згодою)

Мельничук
Наталя Григорівна

- перший заступник начальника Головного
управління статистики у Херсонській області (за
згодою)

Муляр
Валентина Григорівна

- начальник відділу регуляторної та цінової
політики і торгівлі управління розвитку
підприємництва, регуляторної політики та торгівлі
Департаменту економічного розвитку та торгівлі
обласної державної адміністрації

Педченко
Богдан Антонович

- голова правління ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» (за
згодою)

Ревін
Кирило Ігорович

-заступник начальника юридичного управління
апарату обласної державної адміністрації начальник відділу претензійно-позовної та
договірної роботи

Тюпляєв
Ярослав Геннадійович

- начальник управління державної виконавчої
служби Головного територіального управління
юстиції у Херсонській області (за згодою)

Чемерис
Михайло Васильович

- директор
згодою)

Черненко
Світлана Петрівна

- головний спеціаліст сектора контролю за
регульованими цінами Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області
(за згодою)

Заступник голови
обласної державної адміністрації
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Додаток І
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
ЗР. /О .
№
ҐА 4

СКЛАД
антикризового енергетичного штабу в області
Адамчик
Олександр Олександрович

- заступник
голови
обласної
адміністрації, керівник штабу

державної

Чорний
Іван Васильович

- заступник директора Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної
адміністрації, начальник управління систем
життєзабезпечення та паливно-енергетичного
комплексу, заступник керівника штабу
Члени штабу:

Бурман
Борис Пилипович

- заступник директора МКП «Херсонтеплоенерго»
(за згодою)

Гараненко
Артур Анатолійович

- директор КП «Олешки-сервіс» (за згодою)

Дем’яненко
Ігор Іванович

- директор КП «Теплові мережі м.Нова Каховка»
(за згодою)

Дяченко
Андрій Андрійович

- Каховський міський голова (за згодою)

Зангієв
Альберт Георгійович

- голова правління ПАТ «Херсонгаз» (за згодою)

Ігнатов
Михайло Дмитрович

- директор
згодою)

Козаков
Ігор Володимирович

- перший заступник Херсонського міського голови
(за згодою)

Лінник
Світлана Григорівна

- заступник Голопристанського міського голови
(за згодою)

ПП

«Херсонтеплогенерацїя»

(за

2

Михальчук
Анатолій Степанович

Продовження додатка 1
- заступник начальника управління логістики та
матеріально-технічного забезпечення Головного
управління Національної поліції в Херсонській
області (за згодою)

Нестеренко
Сергій Григорович

- начальник інспекції Держенергонагляду
Херсонській області (за згодою)

Паньків
Віктор Семенович

- директор КП «Котельщик», м.Каховка (за
згодою)

Педченко
Богдан Антонович

- голова правління ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» (за
згодою)

Перчиц
Анатолій Іванович

- директор КПТМ «Каховтеплокомуненерго»,
м.Каховка (за згодою)

Пивоварова
Надія Костянтинівна

- заступник Олешківського міського голови (за
згодою)

Рассолов
Віктор Олексійович

в.о. директора Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної
адміністрації, начальник управління благоустрою,
розвитку житлового господарства та фінансовоорганізаційного забезпечення

Сафронов
Ігор Миколайович

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

Сироватко
Володимир Миколайович

- заступник Новокаховського міського голови (за
згодою)

Фісай
Сергій Олександрович

- директор КП «МІськтеплокомуненерго», м.Гола
Пристань (за згодою)

Широкоступ
Юрій Іванович

- директор ДП «Теплотехсервіс», м.Херсон (за
згодою)

Заступник голови
обласної державної адміністрації^
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