
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
                                                                                   Розпорядження голови обласної 
                                                                                   державної адміністрації 
 

                                                         07.11.2014   №  575 
                                                                                    

 
СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення  
обласних заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні  

 
 

Мороко 
Владислав Валерійович 
 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
голова організаційного комітету 
 

Бойко  
Зінаїда Михайлівна 
 

керуюча справами виконавчого комітету Запорізької 
міської ради, співголова організаційного комітету  
(за згодою) 
 

Турченко 
Федір Григорович 
 

доктор історичних наук, професор, співголова 
організаційного комітету (за згодою) 

Мяло 
Павло Іванович                       

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

 
Члени обласного організаційного комітету: 

 
Артюшенко 
Ігор Андрійович 

голова обласної громадської організацій «Українська 
справа» (за згодою) 
  

Білоусенко 
Олександр Федорович 
 

народний депутат України першого скликання, член 
Національної спілки журналістів України (за згодою) 

Гавриленко 
Любов Антонівна 

методист вищої категорії обласного навчально-
методичного центру позашкільної освіти, Заслужений 
учитель України (за згодою) 
 

Губенко 
Ірина Мар’янівна 

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

Єрьоменко 
Олена Вікторівна 

уповноважений представник громадської організації 
«Бізнес-союз «Порада» (за згодою) 
 

Захарчук  
Віктор Миколайович 

заступник директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Зубко 
Ігор Владиславович 
 

голова благодійного фонду «Оберіг»  (за згодою) 

Зубченко  
Олександр Сергійович 

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

доктор історичних наук, професор Запорізького 
національного університету (за згодою) 
 

Калиняк 
Михайло Федорович 

уповноважений представник обласного осередку 
громадської організації «Братство вояків ОУН-УПА» 
(за згодою) 
 

Кархачов 
Володимир Германович 

заступник керівника апарату облдержадміністрації, 
начальник організаційного відділу 
 

Лех 
Ірина Іванівна 

виконуюча обов’язки голови обласного осередку 
Радикальної партії О. Ляшка (за згодою) 
 

Мельниченко 
Таїсія Миколаївна 

уповноважений представник громадської організації 
«Професійна спілка підприємців» (за згодою) 
 

Мороз 
Надія Іванівна 
 

 громадський активіст, журналіст (за згодою) 

Стадніченко 
Ольга Олександрівна 

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

Тедєєв 
Олександр Сергійович 
 

директор Державного архіву Запорізької області 

Фролов 
Микола Олександрович 
 

доктор історичних наук, професор, ректор Запорізького 
національного університету (за згодою) 

Харьков 
Дмитро Вікторович 
 

уповноважений представник громадської організації 
«Самооборона Майдану» (за згодою) 

Храпський 
Ярослав Дмитрович 
 

уповноважений представник громадської організації 
«Європейська молодь України» (за згодою) 

Цегельник 
Олександр Іванович 
 

начальник Управління у справах преси та інформації 
облдержадміністрації  

Шаповалов  
Георгій Іванович 

доктор історичних наук, професор, директор обласного 
краєзнавчого музею (за згодою) 
 

Швець 
Володимир 
Станіславович 
 

уповноважений представник громадської організації 
«Клуб «Ермітаж» (за згодою) 

Шеховцев 
Максим Анатолійович 
 

уповноважений представник громадської організації 
«Народна рада м. Запоріжжя та Запорізької області»  
(за згодою) 
 

Штейнле 
Олексій Федорович 

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

Шугальова 
Інна  Михайлівна 

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

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


