КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ СОУГО -19

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
березня 2020 року

м.Луцьк

№

Про створення штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації
Відповідно статей 14, 75, 76 Кодексу цивільного захисту України, статей
2, 5, 6, 31, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови
Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення
про єдину державну систему цивільного захисту”, наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 “Про затвердження
Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та видів
оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.01.2015 за№ 47/26492, керуючись розпорядженнями керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня пов’язаної з поширенням коронавірусої
хворобиСОУГО-19 від 26 березня 2020 року № Г'Про створення штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", з метою безпосередньої організації і
координації робіт з ліквідації медико - біологічної надзвичайної ситуації:
1. Утворити штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації.
2. Призначити начальником штабу - начальника управління охорони
здоров'я облдержадміністрації І.С.Ващенюка.
3. Затвердити посадовий склад штабу з ліквідації медико-біологічної
надзвичайної ситуації, що додається.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови облдержаді\
керівник робіт

Бутюгін 751 679

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток
до розпорядження керівника
робіт
27.03.2020 № 1
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації
начальник штабу
ВАЩЕНЮК
Ігор Степанович

начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації
заступник начальника штабу:

янко
Наталія Вікторівна

головний державний
Волинської області

санітарний

лікар

члени штабу:
БУТЮГІН
Сергій Олександрович

заступник начальника управління з питань
цивільного захисту облдержадміністрації

ВОВК
Олег Омелянович

начальник Луцького прикордонного загону
(за згодою)

ВОЙЦЕШУК
Іван Євгенович

начальник управління державної міграційної
служби в області (за згодою)

ГУРТОВСЬКИЙ
Василь Васильович

командир
військової
частини
1141
Національної гвардії України (за згодою)

ДУДАРЬ
Олександр Валерійович

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

КРОШКО
Юрій Олександрович

начальник Головного управління
Національної поліції в області (за згодою)

КУЛИК
Роман Анатолійович

обласний військовий комісар, начальник
штабу Луцького гарнізону (за згодою)

КРИВОРУЧКО Василь
Олександрович

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

КУЗЬМІНСЬКИЙ
Ігор Ігорович

т.в.о. начальника управління Держпраці в
області (за згодою)

лозинський

начальник
Г оловного
Держпродспоживслужби в
згодою)

Богдан Васильович

управління
області (за

МОРОЧКОВСЬКИЙ
Руслан Семенович

директор
комунального
підприємства
«Волинська обласна інфекційна лікарня»
Волинської обласної ради (за згодою)

ОСТАПКОВИЧ
Наталія Степанівна

начальник управління транспорту та зв’язку
облдержадміністрації

РОМАНЧУК
Константан Вікторович

заступник начальника управління ДСНС
України в області (за згодою)

РУЦЬКИЙ
Валерій Костянтинович

заступник начальника управління охорони
здоров'я облдержадміністрації

ТКАЧУК
Андрій Володимирович

заступник начальника управління
економічного розвитку та торгівлі
облдержадміністрації

Заступник голови
обласної державної адміністрації,
керівник робіт

