
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
             № 
 
 
      СКЛАД 

комісії з питань здійснення заходів щодо закупівлі житла для 
забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, які отримали пошкодження хребта або втратили 
кінцівки 

 
Самардак 
Григорій Вікторович 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова комісії 
 

Мещан 
Ігор Вікторович 

директор Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, заступник 
голови комісії 
 

Каряка 
Людмила Валеріївна 

головний державний соціальний інспектор відділу 
субсидій, пільг і компенсацій Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, секретар комісії 
 

 

Члени комісії: 
 

Бурдаш 
Наталя Михайлівна 

заступник начальник управління – начальник 
відділу економіки та Аудиту управління економіки 
та фінансів Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
 

Веселовський 
Юрій Леонідович 

помічник начальника управління (по роботі з 
особовим складом) – начальник відділу кадрового 
забезпечення управління Служби безпеки України 
в Запорізькій області (за згодою) 
 

Грачов 
Віктор Вікторович  

начальника відділу обліку, розподілу житла та по 
роботі з уповноваженими в мікрорайонах міста 
Мелітопольської міської ради (за згодою) 
 

Грицай 
Михайло Андрійович 

офіцер відділу оперативної та територіальної 
оборони Запорізького обласного військового 
комісаріату (за згодою) 
 

Кузьменко  
Олег Вікторович 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної роботи та з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації 
 

Литвиненко  
Віталій Анатолійович 

заступник директора Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації  
 



 2 
Міняйло 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного відділу апарату 
облдержадміністрації 
 

Наметченко  
Олександр Віталійович 

голова обласного об’єднання Української спілки 
ветеранів Афганістану (за згодою) 
 

Немченко  
Сергій Вікторович  

завідувач сектору капітального будівництва 
управління матеріального забезпечення 
Головного управління МВС України в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Руденок 
Олександр Павлович 

заступник директора Департаменту житлово-
комунального господарства Запорізької міської 
ради (за згодою) 
  

Сліпченко 
Наталя Василівна   
 

головний економіст відділу фінансів соціально-
культурної сфери та місцевого самоврядування  
Департаменту фінансів облдержадміністрації 
 

Старосельський 
Едуард Олегович 

заступник начальника Головного управління 
Державної казначейської служби України в 
Запорізькій області  
 

Чельцова  
Інна Владиславівна   

голова громадської організації «Жіноча Сотня 
Запоріжжя», член громадської ради при 
Запорізькій обласній державній адміністрації 
комітету з питань оборони, цивільного захисту та 
військово патріотичного виховання молоді (за 
згодою)   
 

Шкаран  
Лариса Вікторівна  

начальник відділу обліку та розподілу житлової 
площі Департаменту житлово-комунального 
господарства Запорізької міської ради (за згодою) 
 

  

  

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


