ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

02.07.2013

№ 441
(з основної діяльності)

Про затвердження та оголошення
персонального складу житлової комісії
апарату ДСНС України

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР та Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок
від 11 грудня 1984 р. № 470, з метою посилення громадського контролю за
веденням квартирного обліку та наданням житла особам рядового і
начальницького складу, працівникам і службовцям ДСНС України, які
потребують поліпшення житлових умов,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та оголосити персональний склад житлової комісії
апарату ДСНС України:
Євсюков
Олександр Петрович

директор Департаменту персоналу, голова комісії

Бутримович
Михайло Костянтинович

заступник директора Департаменту ресурсного
забезпечення, заступник голови комісії

Кулеба
Олена Михайлівна

начальник
комісії

Юридичного

управління,

секретар

Члени комісії:
Бахуринський
Сергій Павлович

головний
фахівець
відділу
інформаційних
технологій
Управління
телекомунікацій,
інформаційних технологій та системи 112
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Демчук
Володимир Вікторович

заступник начальника управління - начальник
відділу організації управління у надзвичайних
ситуаціях управління організації реагування та
контролю готовності підрозділів Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації

Задорожний
Віктор Іванович

начальник служби дислокації відділу організаціїштатної
роботи
та
служби
дислокації
Департаменту персоналу

Зайченко
Дмитро Олександрович

головний фахівець відділу планування та
моніторингу
заходів
цивільного
захисту
Департаменту організації заходів цивільного
захисту

Іванчик
Іван Миколайович

заступник начальника управління - начальник
відділу правової та претензійно-позовної роботи
Юридичного управління

Коршикова
Тетяна Олексіївна

начальник відділу контролю за застосуванням
санкцій, обліку та дослідження пожеж Управління
аналітичної роботи Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям

Костюченко
Ігор Костянтинович

начальник відділу фінансового планування та
формування бюджету Департаменту економіки і
фінансів

Лисянський
Володимир Олексійович

начальник відділу організації авіаційного пошуку
і рятування Управління авіації та авіаційного
пошуку і рятування

Мащенко
Марина Василівна

заступник начальника відділу нормативноправового забезпечення Юридичного управління

Маюров
Михайло Олександрович

начальник
Управління
оперативно-чергової
служби та координації дій у надзвичайних
ситуаціях

Олішевський
Андрій Славович

начальник Управління забезпечення ОРС ЦЗ
ДСНС України

Струц
Ольга Миколаївна

головний фахівець відділу попереднього розгляду
документів
та
аналітичного
забезпечення
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Адміністративного департаменту
Хоменко
Людмила Дмитрівна

начальник відділу контролю Адміністративного
департаменту

Яремчук
Ігор Миколайович

начальник
відділу
внутрішнього
аудиту
Управління внутрішнього аудиту та протидії
корупції

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

М. Болотських

