
                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 
                                                                 Розпорядження голови обласної 

                                                   державної адміністрації 
 
                                               24.10.2014    №  551 
 
 

СКЛАД 
обласного оргкомітету із увічнення пам’яті жителів області,  

які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет 
 та територіальну цілісність України  

 

Самардак 
Георгій Вікторович 
     

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова оргкомітету 
 

Бойко 
Зінаїда Михайлівна 

керуючий справами виконавчого комітету 
Запорізької міської ради,  заступник голови 
оргкомітету (за згодою) 
 

Мороко 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму 
національностей та релігій  
облдержадміністрації, заступник голови 
оргкомітету   
 

Мяло  
Павло Іванович 

начальник  відділу по зв’язках з громадськістю 
Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
секретар оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
 
Артюшенко 
Ігор Андрійович 

голова громадської організації «Українська 
справа» (за згодою) 
 

Губенко 
Ірина Мар’янівна 

голова комітету Громадської ради при  
облдержадміністрації з питань культури і 
мистецтва, туризму, козацтва, національностей 
та духовного відродження (за згодою) 
 

Дьяченко 
Олег Миколайович 

старший офіцер відділу по роботі з особовим 
складом обласного військового комісаріату  
(за згодою)  
 

Заболотна  
Наталія Олександрівна 

голова Громадської ради при 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Захарчук 
Віктор Миколайович 

заступник директора Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
 

Зубко 
Ігор Владиславович 
 

член Громадської ради при 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Зубченко 
Олександр Сергійович 

начальник Управління  з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації 
  

Калашник 
Ярослав Олександрович 

заступник командира по роботі із особовим 
складом 9-го полку оперативного призначення 
Національної гвардії України (за згодою) 
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Канівець 
Сергій Петрович 

уповноважений представник громадського 
руху «Правий сектор» (за згодою) 
 

Корнелюк  
Євген Вікторович 

старший офіцер відділення виховної роботи 
військової частини 3033 Національної гвардії 
України (за згодою) 
 

Левчук 
Микола Леонідович 

батько загиблого солдата Павла Левчука 
(за згодою) 
 

Луц 
Дмитро Миколайович 

викладач юридичного факультету Запорізького 
національного університету (за згодою) 
 

Матюха 
Катерина Василівна 
 

громадська активістка, волонтер (за згодою) 

Мільчев 
Володимир Іванович 
 

декан історичного факультету Запорізького 
національного університету (за згодою) 
 

Скляров  
Олег Володимирович 

офіцер відділення по роботі із особовим 
складом 55-ї окремої артилерійської бригади 
(за згодою) 
  

Стадніченко 
Ольга Олександрівна 
 

доцент  Запорізького національного 
університету, кандидат філологічних наук  
(за згодою) 
 

Талалаєва 
Вікторія Анатоліївна 
 

уповноважений представник обласного 
осередку всеукраїнської громадської 
організації «Патріот» (за згодою) 
 

Тедеєв 
Олександр Сергійович 

директор Державного архіву Запорізької 
області 
 

Тіунов 
Сергій Миколайович 

уповноважений представник громадської 
організації «Ніхто крім нас» (за згодою) 
 

Харьков 
Дмитро Вікторович 
 

керівник громадської організації «Самооборона 
Майдану Запоріжжя» (за згодою) 
 

Цегельник 
Олександр Іванович 

начальник Управління у справах преси 
та інформації облдержадміністрації 
 

Чельцова  
Інна Владиславівна 

заступник голови комітету Громадської ради 
при облдержадміністрації з питань оборони, 
цивільного захисту населення та військово-
патріотичного виховання (за згодою) 
 

Шахов 
Максим Володимирович 

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації  
 

Штейнле 
Олексій Федорович 

доцент Запорізького національного 
університету, кандидат історичних наук  
(за згодою) 

 
 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, начальник оргвідділу   В.Г. Кархачов 


