Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням керівника робіт
від 03.02.2021 № 1
Склад
штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації в області
Начальник Штабу
РУДОКВАС
Роман Вікторович

т.в.о. начальника управління охорони здоров'я
облдержадміністрації
Заступники начальника Штабу:

ЯНКО
Наталія Вікторівна

Головний державний санітарний лікар області

ТИМОЩУК
Людмила Анатоліївна

заступник начальника управління - начальник
відділу організації надання медичної допомоги та
режимно-секретної роботи

РОМАНЧУК
Костянтин Вікторович

Заступник начальника управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у
Волинській області
Члени Штабу:

БЛАЩУК
Олександр Аркадійович

начальник управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації

ВОВК
Олег Омелянович

начальник Луцького прикордонного загону (за
згодою)

ГУРТОВСЬКИЙ
Василь Васильович

командир військової частини 1141 Національної
гвардії України (за згодою)

ДОВГОПОЛЮК
Віктор Васильович

директора департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

ДУДАР
Олександр Валерійович

в.о. директора комунального підприємства
«Волинська обласна клінічна лікарня»
Волинської обласної ради (за згодою)

ДУДКОВСЬКА
Лариса Володимирівна

заступник директора з впровадження системи
управління якістю ДУ «Волинський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», лікар –епідеміолог

КАЦАМАН
Валерій Павлович

заступник начальника відділу організації надання
медичної допомоги та режимно - секретної
роботи управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

КРОШКО
Юрій Олександрович

начальник Головного управління Національної
поліції в області (за згодою)

КРИВОРУЧКО
Василь Олександрович

командир військової частини А 4554, начальник
медичної служби Луцького гарнізону (за згодою)

ЛЕВЧУК
Юрій Петрович

головний спеціаліст управління з питань
цивільного захисту облдержадміністрації

ЛОЗИНСЬКИЙ
Богдан Васильович

начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в області (за згодою)

МАРИНЕВИЧ
Каріна Русланівна

начальник відділу інформаційної політики
облдержадміністрації

НИКИТЮК
Ігор Миколайович

директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

ПОТАПЕНКО
Віталій Степанович

начальник юридичного управління апарату
облдержадміністрації

ОРЕЛ
Назар Анатолійович

начальник управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства
Головного управління Держпродспоживслужби у
Волинській області

ОСТАПКОВИЧ
Наталія Степанівна

начальник управління транспорту та зв’язку
облдержадміністрації

ТОКАРЕВ
Олег Олександрович

начальника управління житлово- комунального
господарства облдержадміністрації

РЯБЧЕНКО
Наталія Георгіївна

лікар-методист комунального підприємства
«Волинський обласний центр громадського
здоров’я» Волинської обласної ради

САВЧУК
Петро Петрович

начальник сектору медичного забезпечення та
медико-біологічного захисту Управління ДСНС
України у Волинській області

СЦЬОЛЬНИЙ
Юрій Євгенович

начальник відділення Рівненського зонального
відділу Військової служби правопорядку (за
згодою)

ТКАЧУК
Андрій Володимирович

заступник начальника управління економічного
розвитку та торгівлі облдержадміністрації

ЦИМБАЛА
Олег Васильович

начальник відділу організації заходів цивільного
захисту Управління державної служба України з
надзвичайних ситуацій у Волинській області (за
згодою)

Персональний склад
робочих груп Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації
Група аналізу ситуації і підготовки даних
Керівник групи
ДУДКОВСЬКА
Лариса Володимирівна

заступник директора з впровадження системи
управління якістю ДУ «Волинський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», лікар -епідеміолог
Члени групи:

РЯБЧЕНКО
Наталія Георгіївна

лікар-методист комунального підприємства
«Волинський обласний центр громадського
здоров’я» Волинської обласної ради

САВЧУК
Петро Петрович

начальник сектору медичного забезпечення та
медико-біологічного захисту Управління ДСНС
України у Волинській області
Організаційна група

Керівник групи
ЛЕВЧУК
Юрій Петрович

головний спеціаліст відділу заходів цивільного
захисту управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації
Члени групи:

КАЦАМАН
Валерій Павлович

заступник начальника відділу організації надання
медичної допомоги та режимно - секретної
роботи управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

ЦИМБАЛА
Олег Васильович

начальник відділу організації заходів цивільного
захисту Управління ДСНС України у Волинській
області

ОРЕЛ
Назар Анатолійович

начальник управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства
Головного управління Держпродспоживслужби у
Волинській області

ЛЕВЧИК
Віктор Анатолійович

старший інспектор відділу заходів цивільного
захисту управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації

Група взаємодії з населенням та засобами масової інформації
МАРИНЕВИЧ
Каріна Русланівна

начальник управління інформаційної політики та
цифрової трансформації облдержадміністрації

СУС
Євгенія Русланівна

головний спеціаліст управління інформаційної
політики та цифрової трансформації
облдержадміністрації

