
                                                                                      

 

 

 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

міської комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки і надзвичайних ситуацій  

 

       Міський голова – голова комісії 
 

       Секретар міської ради – перший заступник голови комісії 

        
       Заступник міського голови – заступник голови комісії 

 

       Начальник відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету 

міської ради – заступник голови комісії 
 

       Начальник Коростенського міськрайонного відділу управління ДСНС 

України у Житомирській області – заступник голови комісії (за згодою) 
 

       Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту виконавчого 

комітету міської ради – відповідальний секретар комісії 
 

      Члени комісії: 
 

       Начальник Коростенського відділу поліції головного управління 

Національної поліції в Житомирській області (за згодою) 
 

       Начальник Дільниці Мережі Доступу № 321/6 м. Коростень Житомирської 

філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 
 

       Начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради 
 

       Генеральний директор комунального некомерційного підприємства 

«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» 
 

       Заступник міського голови, начальник фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради 
 

       Начальник відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування 

населення управління економіки виконавчого комітету міської ради  
 

       Начальник метеорологічної станції міста Коростень (за згодою) 
 

       Завідуюча Коростенським міжрайонним відділом державної установи                  

«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» (за згодою) 

Додаток  

до рішення виконкому 
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       Заступник начальника Коростенського міськрайонного відділу управління 

ДСНС України у Житомирській області (за згодою) 
 

       Начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради 

 

       Начальник відділу освіти виконавчого комітету міської ради 
         

       Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 
 

       Головний інженер Коростенського району електричних мереж                                  

АТ «Житомиробленерго» (за згодою) 
 

       Начальник Коростенського відділення АТ «Житомиргаз» (за згодою) 
 

       Директор ТОВ «Автосвіт ЛТД» (за згодою) 
 

       Перший заступник начальника виробничого підрозділу Коростенська 

дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна 

залізниця» АТ «Українська залізниця» (за згодою) 
 

      Начальник станції Коростень виробничого підрозділу Коростенська 

дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна 

залізниця» АТ «Українська залізниця» (за згодою) 

 

      Головний інженер Коростенського комунального підприємства 

«Водоканал» 

 

      Завідуюча Коростенською підстанцією комунального некомерційного 

підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Житомирської обласної ради (за згодою) 

 

      Начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради  

 

      Головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради  

 

      Начальник Коростенського районного управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

      Начальник відділу цифрових технологій виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         Андрій ОХРІМЧУК 
 

 

 


