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ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

районної комісії з питань техногенно-екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 
1. Голова районної державної адміністрації – голова комісії. 
2. Перший заступник голови районної державної адміністрації – перший 

заступник голови комісії. 
3. Заступник голови районної державної адміністрації – заступник голови 

комісії. 
4. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ ДСНС 

України в Житомирській області – заступник голови комісії (за згодою). 
5. Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення 

та оборонної роботи державної адміністрації  –секретар комісії. 
 

Члени комісії: 
 
6. Головний інженер Баранівського району електромереж (за згодою). 
7. Головний інженер Ємильчинського району електричних мереж (за 

згодою). 
8. Головний інженер Новоград-Волинського району електричних мереж (за 

згодою). 
9. Головний інженер Новоград-Волинської дільниці АТ "Житомиргаз" (за 

згодою). 
10. Головний лісничий ДП "Городницьке лісове господарство" (за згодою). 
11.  Головний лісничий ДП „Новоград-Волинське ДЛМГ” (за згодою). 
12. Директор ДП "Баранівське лісове господарство" (за згодою). 
13. Директор ДП "Ємильчинське   лісове господарство" (за згодою). 
14. Директор ДП "Ємильчинське лісове господарство АПК" (за згодою). 
15. Директор ДП "Новоград-Волинське лісове господарство АПК" (за 

згодою). 
16. Завідувач Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр" (за згодою). 
17. Заступник начальника Новоград-Волинського відділу поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській області (за згодою). 
18. Заступник начальника Новоград-Волинського районного управління ГУ 

ДСНС України в області (за згодою). 



19. Медичний директор із стаціонарної допомоги КНП "Новоград-
Волинське міськрайТМО" (за згодою). 
20. Начальник відділу економіки та агропромислового розвитку 

райдержадміністрації. 
21. Начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації. 
22. Начальник відділу з правової роботи, запобігання та проявлення корупції 

райдержадміністрації. 
23. Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту 

райдержадміністрації. 
24. Начальник відділу фінансів райдержадміністрації. 
25. Начальник метеостанції "Новоград-Волинський" (за згодою). 
26. Начальник Новоград-Волинського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в області (за згодою). 
27. Начальник Новоград-Волинської дільниці басейнового управління 

водних ресурсів р. Прип’ять (за згодою). 
28. Начальник сектору моніторингу Новоград-Волинського відділу поліції 

ГУ Національної поліції України в Житомирській області (за згодою). 
29. Начальник СЛД-1 районного центру телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 

"Укртелеком" (за згодою). 
30. Начальник управління соціально-економічного розвитку територій 

райдержадміністрації. 
31. Представник військової частини А0409 (за згодою). 

 
 
Начальник відділу – головний архітектор      Дмитро ГУДЗЬ 
 
 
 
 


