МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

№ 20

24.01.2013
(з основної діяльності)

Про внесення змін
до наказу МНС України
від 09.01.2013 № 1
“Про здійснення реорганізації
МНС України”

Відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від
20 жовтня 2011 року № 1074 “Про затвердження Порядку здійснення заходів,
пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацію міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади”, з метою забезпечення здійснення
заходів, пов’язаних з реорганізацією Міністерства надзвичайних ситуацій
України,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до персонального складу комісії з проведення
реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України на виконання Указу
Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року № 1075-р “Про утворення
комісій з проведення реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій та
Державної інспекції техногенної безпеки”, затвердженого наказом МНС
України від 09.01.2013 № 1, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра,
голова комісії з проведення
реорганізації

В. Квашук

Додаток
до наказу МНС України
24.01.2013 № 20

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з проведення реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України
на виконання Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про
деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”
та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року
№ 1075-р “Про утворення комісій з проведення реорганізації Міністерства
надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки”
Квашук
Василь Павлович

заступник Міністра надзвичайних
України, голова комісії

ситуацій

Губич
Сергій Іванович

заступник
директора
Департаменту
організаційно-контрольної роботи – начальник
відділу організації та стратегічного планування,
заступник голови комісії

Шевченко
Іван Олексійович

заступник директора Департаменту кадрів та
роботи з особовим складом, заступник голови
комісії

Журавльова
Наталія Валеріївна

головний спеціаліст відділу організації та
стратегічного
планування
Департаменту
організаційно-контрольної роботи,
секретар комісії
Члени комісії:

Волощук
Ольга Іванівна

головний економіст Департаменту фінансів
оборони, правоохоронних органів і державної
безпеки
Міністерства
фінансів
України
(за згодою)

Зайченко
Сергій Вікторович
Калинський
Олексій Олексійович

завідувач Режимно-таємного сектору
директор
Департаменту
організаційноінформаційної роботи та господарського
забезпечення Пенсійного фонду України
(за згодою)

Карпова
Алла Анатоліївна

начальник відділу контролю за дотриманням
законності
по
боротьбі
з
корупцією
контрольного
управління
Національного
агентства України з питань державної служби
(за згодою)

Костюченко
Ігор Костянтинович

начальник відділу планування та фінансування
програм цивільного захисту Департаменту
фінансового забезпечення та інвестицій

Кравчук
Олена Всеволодівна

начальник відділу особливо важливих перевірок
Управління податкового контролю ДПІ у
Шевченківському районі м. Києва Державної
податкової служби у м. Києві
(за згодою)

Кривоглава
Мар’яна Зіновіївна

заступник начальника Відділу міжнародних
відносин та з питань європейської інтеграції

Кривоножко
Микола Олександрович
Куслій
Ігор Іванович

завідувач Сектору спеціального зв’язку
заступник директора Департаменту цивільного
захисту

Кучеренко
Сергій Анатолійович

заступник директора – начальник відділу
визначення статусу постраждалого та зв’язків з
громадськими організаціями Департаменту
соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Міністерства соціальної політики України
(за згодою)

Нетреба
Олег Віталійович

заступник директора Департаменту - начальник
відділу матеріально-технічного забезпечення
Департаменту ресурсного забезпечення

Носик
Олександр Іванович

начальник відділу законодавчого
Управління правового забезпечення

Овсяник
Володимир Миколайович

заступник начальника Відділу зв’язків із
засобами масової інформації та роботи з
громадськістю

розвитку

Павлов
Сергій Васильович

заступник директора Департаменту кадрів та
роботи з особовим складом – начальник відділу
комплектування служби цивільного захисту та
підготовки кадрів

Савлук
Світлана Анатоліївна

заступник директора Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління
України (за згодою)

Свінтицька
Світлана Юріївна

головний спеціаліст відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності апарату
Міністерства
Управління
бухгалтерського
обліку і фінансової звітності

Совяк –Круковська
Ірина Миколаївна

заступник директора Департаменту – начальник
відділу обслуговування
загального фонду
державного
бюджету
Департаменту
обслуговування
головних
розпорядників
коштів
та
інших
клієнтів
Державної
казначейської служби України
(за згодою)

Стрюк
Микола Іванович

начальник Центральної лікарсько – експертної
комісії Управління медичного забезпечення
Департаменту управління рятувальними силами

Тимофеєв
Анатолій Васильович

заступник начальника Відділу взаємодії з
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України
та з питань координації роботи
центральних
органів
виконавчої
влади,
діяльність яких спрямовується та координується
через Міністра

Томин
Андрій Юрійович

заступник
начальника
управління
мобілізаційної роботи та резервів Департаменту
економіки оборони та безпеки Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
(за згодою)

Томко
Петро Федорович

завідувач Сектору мобілізаційної роботи

Чечоткін

заступник директора Департаменту управління

Микола Олександрович

рятувальними силами

Ющенко
Алкіноя Іванівна

начальник Управління бухгалтерського обліку і
фінансової звітності - головний бухгалтер
_____________________________________

