
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20.03.2020 № 192/од-2020 

 

 Про утворення штабу зі збору оперативної 

інформації щодо заходів запобігання 

поширенню на території Одеської області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення проведення моніторингу та контролю за 

виконанням санітарно-епідемічних заходів: 

 

1. Утворити штаб зі збору оперативної інформації щодо заходів 

запобігання поширенню на території Одеської області гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та затвердити 

його склад згідно з додатком. 

 

2. Місцем розгортання штабу визначити адміністративний будинок 

Одеського міського управління Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в Одеській області за адресою: м. Одеса, 

вул. Буніна, 41. 

 

3. Роботу штабу визначити в цілодобовому режимі, починаючи з 08.30 

20 березня 2020 року до окремого розпорядження. 

 

 

 

Голова  Максим КУЦИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

20 березня 2020 року № 192/од-2020 

 
 Склад 

штабу зі збору оперативної інформації щодо заходів 

запобігання поширенню на території Одеської області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

1. ОВЕЧКІН  

В’ячеслав Ігорович 

перший заступник голови Одеської обласної 

державної адміністрації, начальник штабу 

2. ДЕМЕНТЬЄВ 

Сергій Олексійович 

заступник директора ДУ «Одеський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», заступник 

начальника штабу 

3. РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН  

Оксана Миколаївна 

виконуючий обов’язки директора Департаменту 

охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації, заступник начальника штабу 

4. БЕХ 

Олег Володимирович  

начальник Головного управління Національної 

поліції в Одеській області  

5. БОБРОВ 

Дмитро Володимирович 

заступник військового комісара Одеського 

обласного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки 

6. ВУГЕЛЬМАН 

Павло Володимирович  

заступник Одеського міського голови  

7. ГОТКО 

Сергій Миколайович 

директор Департаменту з питань цивільного 

захисту, оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами Одеської обласної 

державної адміністрації 

8. ГУЛЬЧЕНКО 

Юрій Іванович 

головний лікар комунальної установи «Одеська 

обласна клінічна лікарня» 

9. ЗІНЧЕНКО  

Марина Анатоліївна  

директор Департаменту фінансів Одеської обласної 

державної адміністрації 

10. 

 

КОВАЛЕНКО 

Лілія Валентинівна 

директор Департаменту соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації 

11. 

 

КОЗИРЬ 

Олена Вікторівна 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Чорноморська лікарня» 

Чорноморської міської ради Одеської області 

12. 

 

КОЛЬЧАК  

Валентина Андріївна 

начальник управління фізичної культури і спорту 

Одеської обласної державної адміністрації 

13. КУСТУРОВ  

Володимир Борисович 

начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби України в Одеській 

області 

14. 

 

ЛАВРЮКОВА 

Світлана Яківна 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна інфекційна лікарня» 



Одеської міської ради  

15. 

 

ЛОНЧАК  

Олександр 

Анатолійович 

директор Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації 

16. 

 

МУЛ  

Сергій Анатолійович 

начальник Південного регіонального управління 

Державної прикордонної служби 

17. 

 

МУСІЄНКО 

Денис Володимирович 

керівник апарату Одеської обласної державної 

адміністрації 

18. 

 

НОЖЕВНІКОВА 

Катерина Юріївна 

директор Одеського благодійного фонду 

«Корпорація монстрів» 

19. 

 

ОЛІЙНИК  

Олена Володимирівна 

директор Департаменту культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одеської обласної державної адміністрації 

20. 

 

ОРЕХОВ  

Андрій Вікторович 

начальник управління транспортно-комунікаційної 

інфраструктури Одеської обласної державної 

адміністрації 

21. 

 

ПАРАЩЕНКО 

Сергій Володимирович 

голова Одеської обласної ради 

22. 

 

ПОГРЕБНЯК  

Олена Геннадіївна 

начальник Головного управління Державної 

міграційної служби України в Одеській області 

23. 

 

РАДУЛОВ  

Дмитро Дмитрович 

директор Департаменту економічної політики та 

стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації 

24. 

 

САДКОВСЬКИЙ  

Олег Володимирович 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська 

міська центральна лікарня» 

25. 

 

САДОВНИК 

Анатолій Анатолійович 

голова постійної комісії з питань охорони здоров’я 

та соціальної політики Одеської обласної ради 

26. 

 

СВІЧИНСЬКИЙ 

Віталій Сергійович 

заступник голови Одеської обласної державної 

адміністрації 

27. 

 

СУББОТ 

Андрій Анатолійович 

начальник управління комунікацій та інформаційної 

політики Одеської обласної державної адміністрації 

28. ХАРЧЕНКО  

Віталій Васильович 

начальник Управління Служби безпеки України в 

Одеській області 

29. ШАЛИГАЙЛО 

Антон Ігорович  

директор Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Одеської 

обласної державної адміністрації  

30. ШЛАПАКОВ 

Олексій Валерійович 

директор по закупівлях групи портових терміналів 

ТІС 

31. 

 

ШУЛЮК  

Вадим Володимирович 

начальник Головного управління ДСНС України в 

Одеській області 

 

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Одеської обласної державної адміністрації 

 

 

 

Сергій ГОТКО 

 


