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Склад 

спеціальної комісії з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації Андрушівської міської ради 
 

 

Голова комісії –  Горкун В.І., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

Заступник голови комісії – Демченко С.Д., заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Секретар комісії – Желєзняков С.А., головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи  

Члени комісії: 

1. Суботенко Н.О. – начальник управління фінансів Андрушівської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

2. Яремчук В.Л. –  начальник відділу юридичного забезпечення 

апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету.  

3. Комінарець А.О. – начальник відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

4. Балюк О.М. – начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров'я апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету. 

5. Рудюк С.О. – начальник відділу освіти, молоді і спорту апарату  

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету. 

6. Байбула Н.М. – начальник відділу земельних відносин та екології 

апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету. 

7. Кобилінський М.В. – начальник відділу цивільного захисту 

Бердичівського районного управління Головного управління ДСНС України у 

Житомирській області (за згодою). 

8.    Пенькевіч С.Б. – начальник відділу поліцейської діяльності № 1 

Бердичівського РВП  ГУНП в Житомирській області (за згодою). 

9.  Толочко О.А. – старший майстер Андрушівської дільниці 

Попільнянського відділення АТ «Житомиргаз» (за згодою). 

10.   Радчук І.Ю – начальник Андрушівського районого управління 

Головного управління Держпродспоживслужби  в Житомирській області (за 

згодою). 

11.     Ольхович С.Й. – начальник КП Андрушівської міської ради 

«Комсервіс». 
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12.     Ющинський Ю.В. – директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 

Андрушівської міської ради. 

13.  Алексійчук. Т.Г. – в.о. директора КНП «Центр ПМСД» 

Андрушівської міської ради. 

14.  Кравчук В.А. – начальник Андрушівського РЕМ АТ 

«Житомиробленерго» (за згодою). 

15.  Андрійчук О.А. – в.о. військового комісара Андрушівського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                    Олег ОСАДЧИЙ 


