
 

  

    Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконкому 

                                                                                № 197 від 31.05.2021 року  

 

Склад  

комісії з питань евакуації при Слобожанській селищній раді 

 

 ДУБНЮК 

Микола Миколайович 

– заступник селищного голови, голова комісії з питань 

евакуації 

 ТИМЧЕНКО 

Олена  Володимирівна 

- заступник селищного голови, заступник голови комісії   

 МАР'ЄНКОВ                      

Олександр Павлович 

– старший інспектор відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

селищної ради,  секретар комісії  

Група зв'язку та оповіщення 

 СУТУГА 

Алла Олександрівна 

- начальник відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

селищної ради,  начальник групи  

 БУТКО 

Олександр 

Володимирович 

- староста - Лиман 

 СЕВЕРІН  

Віктор Олександрович 

- староста – Н. Бишкин 

 ЛИСАК 

Тетяна Миколаївна 

- староста - Скрипаї 

 РУСІН 

Юрій Вікторович 

- староста - Геніївка 

 СТАДНИК 

Руслан Вікторович 

- староста - Шелудьківка 

Група обліку евакуації населення (працівників) та інформації 

 КРИВЕЖЕКО 

Віра Василівна 

- начальник відділу організаційно – інформаційної роботи 

селищної ради, начальник групи  

 КОЛОБОВА 

Тетяна Юріївна 

- спеціаліст І категорії відділу економічного розвитку, 

комунальної та інвестиційної діяльності селищної ради, 

відповідальна за облік інформації про евакозаходи, 

приймання, розміщення і забезпечення населення у 

безпечному районі      

 ЖУКОВА 

Валентина Леонідівна 

- головний спеціаліст відділу надання адміністративних 

послуг селищної ради, відповідальна за облік інформації 

про евакозаходи, приймання, розміщення і забезпечення 

населення у безпечному районі      

. СУМЕЦЬ 

Ніна Володимирівна 

- спеціаліст І категорії відділу надання адміністративних 

послуг селищної ради, відповідальна за облік інформації 

про евакозаходи, приймання, розміщення і забезпечення 

населення у безпечному районі      

 



 

Група організації та контролю за ходом евакуації населення 

 

 КУЦЕНКО 

Галина Олександрівна 

- секретар селищної ради, начальник групи 

 

 МИНДАР 

Любов Миколаївна 

- старший інспектор відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

селищної ради,  відповідальна за прийняття та розміщення 

евакуйованого населення   

 МЕЛЬНИК 

Альона Анатоліївна 

- старший інспектор відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

селищної ради,  відповідальна за прийняття та розміщення 

евакуйованого населення  

 МОРОЗ 

Тетяна Миколаївна 

–  спеціаліст І категорії відділу житлово-комунального 

господарства благоустрою, транспорту, містобудування та 

архітектури селищної ради,  відповідальна за прийняття та 

розміщення евакуйованого населення                                               

 НОВІКОВА 

Галина Володимирівна 

- секретар керівника селищної ради, відповідальна за 

прийняття та розміщення евакуйованого населення                                               

 РУДЕНКО 

Костянтин Станіславович 

- начальник Слобожанського відділу освіти,                      

відповідальний за організацію евакуаційних заходів 

навчальних закладів 

 БІДУЛІНА 

Леся Валентинівна 

- начальник Слобожанського відділу культури, туризму, 

молоді та спорту,  відповідальна за організацію евакуаційних 

заходів закладів культури 

Група організації прийняття і розміщення евакуйованого населення у безпечних 

районах 

 ХАБАРОВА 

Яна Олександрівна 
- керуючий справами (секретар виконкому) селищної ради, 

відповідальна за облік інформації про евакозаходи , 

приймання, розміщення і забезпечення населення у 

безпечному районі, начальник групи 

 ХАЛІНА 

Олена Олександрівна 

- начальник відділу соціального захисту населення, 

відповідальна за облік інформації про евакозаходи, 

приймання, розміщення і забезпечення населення у 

безпечному районі 

 ПОПОВА 

Вікторія Вікторівна 

- начальник відділу економічного розвитку, комунальної та 

інвестиційної діяльності, відповідальна за організацію 

забезпечення еваконаселення продовольством та 

предметами першої необхідності 

 НАУМЕНКО 

Микола Федорович 

– директор комунального підприємства «Донець», 

відповідальний за облік інформації про евакозаходи, 

приймання, розміщення і забезпечення населення у 

безпечному районі 

 ЧУЧУПАЛОВ 

Віктор Борисович 

- директор комунального підприємства «Комунальник», 

відповідальний за облік інформації про евакозаходи, 

приймання, розміщення і забезпечення населення у 

безпечному районі 

 ОСОВСЬКИЙ 

Костянтин Васильович 

- заступник начальника-начальник відділу Державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Зміївського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в  



 

 

Харківській області, відповідальний за організацію контролю  

за санітарно-гігієнічним станом місць розміщення 

евакуйованих (за згодою) 

Група транспортного забезпечення евакуації та перевезень 

 ЮНОШЕВ 

Володимир Олександрович 
- начальник відділу житлово-комунального господарства 

благоустрою, транспорту, містобудування та архітектури 

селищної ради,  начальник групи 

 НАЗАРЕНКО 

Роман Вікторович 
- головний інженер КП «Комунальник» 

Група охорони публічного (громадського) порядку і безпеки дорожнього руху  

 ДАВИДЕНКО 

Володимир Віталійович 
- заступник начальника відділу поліції № 2 Чугуївського 

районного управління поліції ГУ Національної поліції в 

Харківській області, начальник групи (за згодою) 

 СИРОТІН 

Олександр Олександрович 
- старший дільничний відділу поліції № 2 Чугуївського 

районного управління поліції ГУ Національної поліції в 

Харківській області, член групи (за згодою) 

Група медичного забезпечення 

. ПЄНІН 

Василь Дмитрович 
директор КНП “Слобожанська лікарня”, начальник групи (за 

згодою) 

 КОСТЕНКО 

Олена Вікторівна 
Директор КНП «Зміївський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради                                                                                                               Яна ХАБАРОВА                                                                                                                                       

 

 


